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Kasuistikker er gode kilder for læring
I rangeringen av vitenskapelige metoder 
innen klinisk medisin ligger kasuistikken 
nederst, og mange tidsskrifter publiserer 
ikke kasuistikker. Tidsskriftet publiserer 
gjerne kasuistikker, bl.a. fordi dette er popu-
lært lesestoff blant leger – slike artikler gir 
en nærhet og gjenkjennelighet til klinisk 
virkelighet som randomiserte studier og 
systematiske oversiktsartikler ofte mangler. 
Tidsskriftet har to former for kasuistikker: 
Kort kasuistikk, der diagnosen angis i tittelen, 
og Noe å lære av, der tittelen angir sympto-
mer og funn ved starten av et langt, uventet 
og/eller komplisert forløp som leder frem  
til en diagnose man først ikke forventet. 
Slike kliniske erfaringer er viktige kilder  
for læring.
SIDE 403, 440, 444, 449, 454

Vanndamp eller stripping  
ved åreknuter?
Målet for behandling av åreknuter er å opp-
heve overflatisk venerefluks og fjerne åre-
knutene. Dette kan oppnås ved stripping  
via lyskesnitt, noe som krever regional eller 
generell anestesi, eller ved endovenøs abla-
sjon, som oftest gjøres i lokalbedøvelse. Ved 
termisk endovenøs ablasjon brukes vann-
damp, laser eller radiobølger som energi-
kilder.

En ikke-randomisert behandlingsstudie 
ved St. Olavs hospital og Molde sykehus  
kan tyde på at vanndampbehandling koster 
mindre, gir raskere gjenopptakelse av dag-
ligdagse aktiviteter og gir kortere sykefravær 
enn stripping.
SIDE 428

Kirurgi ved komplekse  
medfødte hjertefeil
De fleste barn med komplekse medfødte 
hjertefeil overlever i dag til voksen alder.  
Ved Fontan-kirurgi av pasienter med uni-
ventrikulære hjertefeil er hensikten å skape 
et kretsløp der det funksjonelle hjertekam-
meret pumper blod til systemsiden, mens 
blodgjennomstrømningen til lungene  
skjer passivt. Behandlingen er livreddende, 
men er også et fysiologisk eksperiment,  
der pasientene etter hvert utvikler varie-
rende grad og typer av multiorgansvikt. 
Nedsatt fysisk aktivitet, arytmi, leversykdom, 
lymfestase, proteintapende enteropati og 
plastisk bronkitt er mulige langtidskompli-
kasjoner.
SIDE 434

Røyketilvenning

Nikotin er et av de mest avhengighetsskapende stoffer som finnes. 
E-sigaretter ble derfor for få år siden hilst velkommen som et effek-
tivt røykeavvenningsprodukt. Men de har også vist seg effektive 
som det motsatte: I USA er det en alarmerende økning i bruken av 
e-sigaretter hos tenåringer. Blant 18-åringer er bruken nær doblet 
bare det siste året, fra 11,0 % til 20,9 %. Og den øker like raskt i enda 
yngre aldersgrupper, ifølge en studie nylig publisert i New England 
Journal of Medicine.

Historien ser ut til å gjenta seg: Snusbruk var for bare få år siden 
nesten utelukkende en brunsiklende, ekkel uvane hos gamle 
menn. Men på kort tid har det på mystisk vis blitt hipt og kult:  
Fra 2001 til 2017 har andelen snusende kvinner i Norge økt fra 0 % 
til 15,9 %, ifølge SSB. Ingen bør betvile nikotinindustriens skjulte 
markedsmakt og forbløffende evne til å få stadig nye generasjoner 
hektet på nikotin, reklameforbud til tross.

På grunn av en lovendring foretatt i 2016, vil e-sigaretter med niko-
tin i løpet av 2019 bli lovlige å selge i Norge. Om vi ikke passer svært 
godt på, kan det være dårlige nyheter for nye generasjoner unge.
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Edwin Smiths papyrus fra rundt år 1600 f.Kr. 
er trolig verdens eldste kirurgiske tekst. 
Antagelig er den en kopi av et 1 400 år eldre 
manuskript. Papyrusen har fått navn etter 
samleren og egyptologen som fant den  
i 1862. Et utdrag av teksten er gjengitt på 
forsiden av denne utgaven av Tidsskriftet. 
Håndskriftet inneholder pasientkasuistikker 
med detaljerte beskrivelser av skader på 
hode og torso, der forfatteren henvender  
seg direkte til leseren med en praktisk 
 tilnærming til diagnostikk og behandling  
av skadene.

I dag har kasusbeskrivelser havnet nederst 
i evidenspyramiden for god forskning. Like-
vel skriver leger kasuistikker som aldri før, 
og det finnes et utall medisinske tidsskrifter 
viet til slike beskrivelser. I kasuistikkene  
blir det egenartede til det generelle, sam-
tidig som sjeldne tilstander og hendelser 
ikke blir glemt. Men kanskje først og fremst 
formidler kasuistikkene noe om legers –  
og alle menneskers – ønske om å lære bort 
og glede over å kommunisere med hver-
andre gjennom historier.
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Lixiana «Daiichi Sankyo»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A F03

TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 60 mg: Hver tablett inneh.: Edoksa-
ban 15 mg, resp. 30 mg og 60 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 15 mg: Titan-
dioksid (E 171), rødt og gult jernoksid (E 172). 30 mg: Titandioksid (E 171), rødt 
jernoksid (E 172). 60 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172). Indikasjoner: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrie-
flimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hyper-
tensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall 
(TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging 
av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Dosering: Forebygging av slag og 
systemisk embolisme: 60 mg 1 gang daglig. Behandling hos NVAF-pasienter bør 
fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT, behandling av LE og fore-
bygging av tilbakevendende DVT og LE (VTE): 60 mg 1 gang daglig etter innled-
ende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager. Skal ikke gis samtidig med 
innledende parenteral antikoagulant. Behandlingsvarighet ved DVT og LE (venøs 
tromboemboli, VTE), og forebygging av tilbakevendende VTE bør tilpasses individu-
elt etter nøye vurdering av fordelen med behandlingen mot risikoen for blødning. 
Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofak-
torer (f.eks. nylig kirurgi, traume, immobilisering), og lengre varighet bør baseres på 
permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT eller LE. Ved NVAF og VTE er anbefalt 
dose 30 mg edoksaban 1 gang daglig hos pasienter med én eller flere av følgende 
kliniske faktorer: Moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt), 
lav kroppsvekt ≤60 kg, samtidig bruk av følgende P-gp-hemmere: Ciklosporin, 
drone daron, erytromycin eller ketokonazol. Bytte til/fra andre antikoagulanter: 
Overgang fra vitamin K-antagonist (VKA) til Lixiana: Seponer VKA og start med Lixi-
ana når INR er ≤2,5. Overgang fra andre orale antikoagulanter enn VKA (dabigatran, 
rivaroksaban, apiksaban) til Lixiana: Seponer dabigatran, rivaroksaban eller apiksa-
ban og start med Lixiana ved tidspunkt for neste dose av oral antikoagulant. Over-
gang fra parenterale antikoagulanter til Lixiana: Skal ikke gis samtidig. S.c. anti koa-
gulanter (dvs. LMWH, fondaparinuks): Seponer subkutan antikoagulant og start 
med Lixiana ved tidspunkt for neste planlagte dose av subkutan antikoagulant. I.v. 
ufraksjonert heparin (UFH): Seponer infusjonen og start med Lixiana 4 timer senere. 
Overgang fra Lixiana til VKA: Det er potensial for utilstrekkelig antikoagulasjon under 
overføring fra Lixiana til VKA. Kontinuerlig adekvat antikoagulasjon skal sikres under 
enhver overføring til en annen antikoagulant. Oralt alternativ: Ved 60 mg dose, gi 
Lixiana 30 mg 1 gang daglig sammen med en egnet VKA-dose. Ved 30 mg dose 
(ved én eller flere av følgende kliniske faktorer: Moderat til alvorlig nedsatt nyrefunk-
sjon (ClCR 15-50 ml/minutt), lav kroppsvekt eller bruk sammen med visse P-gp-hem-
mere), gi Lixiana 15 mg 1 gang daglig sammen med egnet VKA-dose. Pasienten 
skal ikke ta en oppstartsdose av VKA for raskt å nå en stabil INR mellom 2 og 3. Det 
anbefales å ta hensyn til vedlikeholdsdosen av VKA og om pasienten tidligere har 
tatt en VKA, eller å bruke valid INR-styrt VKA-behandlingsalgoritme, i samsvar med 
lokal praksis. Når INR er ≥2 bør Lixiana seponeres. De fleste pasienter (85%) bør 
kunne nå en INR ≥2 innen 14 dager ved samtidig bruk av Lixiana og VKA. Etter 14 
dager anbefales det at Lixiana seponeres, mens VKA fortsatt titreres for å nå INR 
mellom 2 og 3. De første 14 dagene med samtidig behandling anbefales det at INR 
måles minst 3 ganger rett før inntak av den daglige dosen av Lixiana for å minimere 
Lixianas påvirkning av INR. Samtidig bruk av Lixiana og VKA kan øke INR etter Lixi-
ana-dosen med inntil 46%. Parenteralt alternativ: Seponer Lixiana og gi en parente-
ral antikoagulant og VKA ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Ved stabil 
INR ≥2, skal parenteral antikoagulant seponeres og VKA kontinueres. Overgang fra 
Lixiana til andre orale antikoagulanter enn VKA: Seponer Lixiana og start med 
ikke-VKA antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Overgang 
fra Lixiana til parenterale antikoagulanter: Skal ikke gis samtidig. Seponer Lixiana og 
start med parenteral antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. 
Glemt dose: Dosen skal tas umiddelbart. Påfølgende dag fortsettes inntak 1 gang 
daglig som anbefalt. Dobbel dose skal ikke tas samme dag som erstatning for en 
glemt dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved 
leversykdom forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Skal brukes med forsiktighet ved lett til 
moderat nedsatt leverfunksjon, og anbefalt dose er 60 mg 1 gang daglig. Pasienter 
med ALAT/ASAT >2 × ULN eller totalbilirubin 1,5 × ULN ble ekskludert fra kliniske 
studier. Skal derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Leverfunksjons-
test bør utføres før behandlingsstart. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett nedsatt nyre-
funksjon (ClCR >50-80 ml/minutt) er anbefalt dose 60 mg 1 gang daglig. Ved mode-
rat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt) er anbefalt dose 30 mg 
1 gang daglig. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom (ESRD) (ClCR <15 ml/minutt) 
eller i dialyse. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen 
data. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig. Samtidig bruk av P-gp-hemmere: Ved 
samtidig bruk med ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol, er anbe-
falt dose 30 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon er ikke nødvendig ved samtidig bruk 
av amiodaron, kinidin eller verapamil. Bruk sammen med andre P-gp-hemmere, 
inkl. hiv-proteasehemmere, er ikke undersøkt. Elektrokonvertering: Når elektrokon-
vertering er veiledet av transøsofageal ekkokardiografi (TEE) hos antikoagulantia-
naive pasienter, bør behandling startes minst 2 timer før elektrokonvertering for å 
sikre adekvat antikoagulasjon. Elektrokonvertering bør utføres senest 12 timer etter 
dosering på prosedyredagen. Før elektrokonvertering må det bekreftes at Lixiana er 
tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende oppstart og varighet av behandlingen 
bør følge etablerte retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling av pasienter som 
gjennomgår elektrokonvertering. Annet: Ved kroppsvekt ≤60 kg er anbefalt dose 30 
mg 1 gang daglig. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kontraindikasjo-
ner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversyk-
dom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller 
tilstander, hvis betydelig risiko for alvorlig blødning. Dette kan omfatte nåværende 
eller nylig gastrointestinal ulcussykdom, eksisterende ondartede svulster med høy 
risiko for blødning, nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, 
ryggrad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagus-
varicer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale 
eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. 
Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks. ufraksjonert heparin, 
lavmolekylært heparin, heparinderivater, orale antikoagulanter, unntatt i spesielle til-
feller ved bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin gis 
i doser nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og 
amming. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Gir økt blødningsrisiko og kan med-
føre alvorlig, potensielt fatal blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med 
økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Labora-
torietester av hemoglobin/hematokrit i tillegg til klinisk overvåkning kan være nyttig 
for å oppdage skjulte blødninger. Pasienter med økt blødningsrisiko skal overvåkes 
nøye for tegn og symptomer på blødningskomplikasjoner og anemi etter behand-
lingsstart. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må undersøkes med tan-

ke på å lokalisere blødningen. Antikoagulasjonseffekten kan ikke måles på en pålite-
lig måte med standard laboratorieprøver. Eldre: Samtidig bruk med ASA foretas 
med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Nedsatt nyrefunksjon: AUC 
var økt med 32%, 74% og 72% hos personer med hhv. lett, moderat eller alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon. Se Dosering. Nyrefunksjon ved NVAF: Brukes kun etter nøye 
vurdering av individuell tromboemboli- og blødningsrisiko hos pasienter med NVAF 
og høy ClCR. ClCR bør overvåkes i begynnelsen hos alle pasienter og deretter når 
klinisk indisert. Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved lett til mode-
rat leverfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Se-
ponering for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal 
skje så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prose-
dyreutsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inn-
grepet. Behandling bør gjenopptas så snart som mulig etter kirurgisk inngrep eller 
andre prosedyrer, dersom tilstrekkelig hemostase er etablert, da det tar 1-2 timer før 
antikoagulasjonseffekten inntrer. Parenteral antikoagulant bør vurderes hvis orale 
legemidler ikke kan tas under eller etter kirurgisk intervensjon, og deretter bytte til 
edoksaban 1 gang daglig oralt. Andre legemidler som påvirker hemostasen: Samti-
dig bruk av ASA, P2Y12-hemmere av blodplateaggregasjon, andre antitrombotiske 
midler, fibrinolytisk terapi, SSRI eller SNRI, og kronisk bruk av NSAID kan øke blød-
ningsrisikoen, se Interaksjoner. Kunstige hjerteklaffer og moderat til alvorlig mitral-
stenose: Ingen data, bruk er ikke anbefalt. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter 
eller pasienter som trenger trombolyse eller lungeembolektomi: Ingen data, bruk er 
ikke anbefalt. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling og/eller 
forebygging av VTE hos pasienter med aktiv kreft er ikke fastslått. Laboratoriepara-
metre for koagulasjon: Antikoagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvanti-
tativ anti-faktor Xa-test som kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser ved spesielle 
tilfeller, f.eks. ved overdosering og hastekirurgi. Kjøring av bil og bruk av maskiner: 
Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Interaksjo-
ner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se 
B01A F03. P-gp-hemmer: Samtidig bruk med P-gp-hemmere kan gi økt plasma-
konsentrasjon av edoksaban, se Dosering. P-gp-induktorer: Samtidig bruk av 
P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johan-
nesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasmakonsentrasjon av edoksaban. Brukes 
med forsiktighet sammen med P-gp-induktorer. P-gp-substrater: Ingen dosejuste-
ring nødvendig ved samtidig bruk med digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggre-
gasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: Samtidig bruk med andre antikoagulanter 
er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA (100 mg eller 325 mg) øker blødnings-
tiden. Samtidig bruk med høydose ASA (325 mg) øker Cmax og AUC ved steady 
state med hhv. 35% og 32% for edoksaban. Samtidig kronisk bruk med høydose 
ASA er ikke anbefalt. Samtidig bruk med ASA-doser >100 mg bør kun foretas under 
medisinsk tilsyn. Kan gis samtidig med lavdose ASA (≤100 mg/døgn). Hemmere av 
blodplateaggregasjon: Samtidig bruk av tienopyridiner gir økt risiko for blødning. 
Svært begrenset erfaring med samtidig bruk med dobbel blodplateaggregasjons-
hemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: Samtidig bruk av naproksen øker blød-
ningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt risiko for blødning. Kronisk bruk av 
NSAID sammen med edoksaban er ikke anbefalt. SSRI og SNRI: Mulig økt blød-
ningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRI på blodplater. Graviditet, amming og fer-
tilitet: Graviditet: Begrensede data. Reproduksjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal 
ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder skal unngå å bli gravide under be-
handling. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Skal ikke brukes under amming. Det må 
vurderes om ammingen skal avbrytes eller behandling avsluttes. Fertilitet: Ingen 
humane data. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastro-
intestinale: Magesmerter, nedre GI-blødning, øvre GI-blødning, oral/faryngeal blød-
ning, kvalme. Hud: Kutan bløtvevsblødning, utslett, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: 
Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år). Lever/galle: Økt bilirubin i 
blodet, økt γ-GT. Luftveier: Neseblødning. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. 
Nyre/urinveier: Makroskopisk hematuri/blødning i ureter. Undersøkelser: Unormale 
leverfunksjonstester. Øvrige: Blødning på punksjonssted. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Hjerte/kar: Annen blødning. Hud: Urticaria. 
Immunsystemet: Overfølsomhet. Lever/galle: Økt ALP i blodet, økte transaminaser, 
økt ASAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakraniell blødning (ICH). Øye: 
Konjunktival/skleral blødning. Intraokulær blødning. Øvrige: Blødning på opera-
sjonssted. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blød-
ning. Hjerte/kar: Perikardblødning. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, allergisk 
ødem. Muskel-skjelettsystemet: Intramuskulær blødning (uten kompartmentsyn-
drom), intraartikulær blødning. Nevrologiske: Subaraknoidal blødning. Øvrige: Sub-
dural blødning, prosedyrerelatert blødning. Overdosering/Forgiftning: Sympto-
mer: Overdose kan gi blødninger. Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling utsettes eller seponeres. Behandling tilpasses etter alvorlighetsgrad og 
lokalisering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan benyttes, slik som 
mekanisk kompresjon, kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehand-
ling og hemodynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombin-
komplekskonsentrat (PCC), 50 IE/kg, reverserer effekten ved livstruende blødninger 
som ikke kan kontrolleres av transfusjon eller hemostase. Rekombinant faktor VIIa 
kan overveies, men data vedrørende klinisk nytte er begrenset. Edoksaban er trolig 
ikke dialyserbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger: B01A F03.Egenskaper: Virk-
ningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av faktor Xa, serin-
proteasen i siste del av den vanlige koagulasjonskaskaden. Hemmer fri faktor Xa og 
protrombinaseaktivitet. Hemming av faktor Xa reduserer trombindannelse, forlenger 
koagulasjonstiden og reduserer risikoen for trombedannelse. Absorpsjon: Cmax 
innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 62%. Doseproporsjonal farmako-
kinetikk for doser på 15-60 mg. Proteinbinding: Ca. 55% (in vitro). Fordeling: Vd er 
107 liter. Ingen klinisk relevant akkumulering ved dosering 1 gang daglig. Halver-
ingstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total clearance er ca. 
22 (±3) liter/time. Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konjugering eller oksi-
dering via CYP3A4/5. Edoksaban er et substrat for P-gp, men ikke for OATP1B1, 
OAT1 eller OAT3 eller OCT2. Den aktive metabolitten er et substrat for OATP1B1. 
Utskillelse: Ca. 35% via nyrer, resten via galle og tarm. Pakninger og priser: 15 mg: 
10 stk. (blister) kr. 284,60. 30 mg: 30 stk. (blister) kr. 781,20. 100 stk. (blister) kr. 
2519,30. 60 mg: 30 stk. (blister) kr. 781,20. 100 stk. (blister) kr. 2519,30. 
Sist endret: 21.09.2018

Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voks-
ne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som stuvningssvikt, hypertensjon, alder f.o.m. 75 år, diabetes mellitus, tidligere 
slag eller forbigående iskemisk anfall (TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) 
og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne 
pasienter. Refusjonskoder: ICPC: K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 
Dyp venetrombose. ICD: I26 Lunge emboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt 
og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Vilkår: Ingen spesifisert.
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Behandling med LIXIANA® 
kan startes og fortsettes 

hos pasienter som trenger 
elektrokonvertering*

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH

KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Lesjoner eller tilstander, hvis betydelig risiko 
for alvorlig blødning. Samtidig bruk av alle andre antikoagulanter. Leversykdom assosiert med koagulopati. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. 
Graviditet og amming. 

FORSIKTIGHET: ved økt risiko for blødning, som f.eks. ved bruk av legemidler som påvirker hemostase. Skal seponeres ved alvorlig blødning. 
Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom, dialyse eller alvorlig nedsatt leverfunksjon.

INTERAKSJONER: Dosereduksjon ved samtidig bruk med P-gp-hemmere ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved 
bruk av P-gp-indusere. Bruk av høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt.

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR LIXIANA® (edoxaban)

LIXIANA® én gang daglig  

til dine voksne pasienter:1

Med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere 

risikofaktorer for å forebygge slag og systemisk embolisme1,a

For behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)1,b

For forebygging av tilbakevendende DVT og LE1

ÉN GANG DAGLIG 
- LIXIANA® (edoxaban)

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparatomtalen.
* Se preparatomtalen, avsnitt Spesielle pasientgrupper/Elektrokonvertering.

Referanse: 1. Lixiana SPC august 2018, avsnitt 4.1, 4.2. 
a Risikofaktorer slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). 
b Etter innledende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager.
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Kasuistikken er den eldste medisinske sjangeren.  
Den er fortsatt like viktig.

Mot bunnen av pyramiden som rangerer medisinsk forskning, 
ligger kasuistikken (1). Og da entusiasmen rundt evidensbasert 
medisin var på sitt største, havnet kanskje kasuistikken litt i skyg-
gen. Virket den gammeldags, passé?

I Tidsskriftet publiserer vi kasuistikker i to sjangre, Kort kasuistikk 
og Noe å lære av (2). Førstnevnte egner seg for knappe rapporter, 
mens sistnevnte følger et helt sykdomsforløp fra presentasjon til 
riktig diagnose. I Noe å lære av presenteres historien kronologisk 
slik den forløp, og man får innblikk i forfatternes vurderinger 
 underveis. Diagnosen gjemmes litt ut i teksten. Slik kan man som 
leser få testet om man fremdeles husker noe av det man lærte på 
studiet. I diskusjonsdelen er det rom for å reflektere over om noe 
burde vært gjort annerledes. Tidsskriftet skal være en kulturbærer 
for norsk medisin, og på sitt beste bidrar Noe å lære av til en felles 
plattform og et innblikk i deler av medisinen man ikke selv arbeider 
med. Sjangeren er også en av våre mest leste på nett, og artiklene 
lever lenge der. Vi tror de leses enda mer på papir.

Et godt kasus for en Noe å lære av har, som navnet antyder, et  
klart poeng som andre kan lære noe av. Eksempler på dette kan være 
en uvanlig presentasjon av en tilstand, en ny behandlingsmetode, 
en ukjent bivirkning eller interaksjon, et uventet forløp, et etisk 
dilemma eller en påminnelse om en diagnostisk fallgruve. Dersom 
du har vært involvert i et spennende kasus og du med et par set-
ninger kan oppsummere hva du har lært, har du sannsynligvis et 
utgangspunkt for en god Noe å lære av. Noen av de beste artiklene  
i sjangeren beskriver forløp der det ble gjort feil. Det ligger vel  
i menneskenaturen generelt og i legenaturen og -kulturen spesielt 
at vi helst vil snakke om de gangene vi briljerte. Bare de modigste  
av oss skriver om den gangen vi tok feil. Det er utvilsomt en gave  
til kollegiet å rapportere om feil, og både for pasient og behandlere 
kan det gi mening å bidra til at andre unngår å gjenta feilen.

Enda mindre fristende enn å skrive om egne feil er det kanskje  
å skrive om pasienten man ikke forstår noe av. Men kanskje burde  
vi oftere gjøre nettopp det? I evidensbasert medisin vil vi gjerne  
ha studier med et stort antall pasienter. Likevel trenger vi n = 1 eller 
n = noen få for å generere hypoteser. Kasuistikker er ikke bare bunn-
slammet i pyramiden, de er også grunnmuren. Det var et ydmykt 

leserbrev fra en lege som syntes at han i sin praksis så flere misdan-
nelser, og som lurte på om andre hadde observert det samme, som 
rullet i gang thalidomid-skandalen (3). I 1981 ble det rapportert om 
Pneumocystis jiroveci-infeksjon (tidligere kalt P. carinii) hos unge, 
homofile menn (4). Omtrent samtidig skrev en hudlege om utbredt 
Kaposis sarkom, også hos unge menn (5). Dette var de første rap-
portene om aids. Senere kom det rapporter om lignende sympto-
mer hos pasienter med hemofili og hos spedbarn (6). Dette var  
ikke kasuistikker skrevet av stolte behandlere (pasientene døde).  

Man visste ikke hva som forårsaket immunsvikten. Kasuistikkene 
ble skrevet i undring, om forløp man ikke forsto. Det triste er at 
tilfellene først ble rapportert når man så en opphoping av dem. Det 
var ingen som skrev om den norske piken med alvorlig immunsvikt 
som døde i januar 1976, åtte år gammel (7). Heller ikke da hennes far, 
tidligere sjømann, døde noen måneder senere, var det noen som 
skrev. I desember samme år døde også moren. Men at ingen skrev 
om familien, betød ikke at ingen tenkte. Tolv år senere ble det gjort 
nye analyser av blodprøver fra familien, og man fikk bekreftet dia-
gnosen. Tilfellene ble da rapportert, og familien regnes nå som det 
aller første dokumenterte tilfellet av aids (8). Det må ha vært flere 
enkeltstående tilfeller rundt om i verden som ikke ble rapportert. 
Hvordan historien ville sett ut om vi hadde hatt fire–fem års for-
sprang på aids-epidemien, blir spekulasjoner.

For sjeldne sykdommer gjelder det samme. Kanskje, hvis flere 
rapporterte om de sjeldne tilfellene, ville man oppdage nye mønstre? 
Vår sjanger Kort kasuistikk egner seg for å rapportere det uvanlige. 
Siden alle våre kasuistikker indekseres i PubMed med engelsk sam-
mendrag, er de tilgjengelige og søkbare for leger over hele verden.

Puslespillet blir ikke ferdig om vi ikke bringer brikkene til bordet.

MARTINE ROSTADMO
martine.rostadmo@tidsskriftet.no
er lege og medisinsk redaktør i Tidsskriftet.
Foto: Sturlason 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

«Bare de modigste av oss skriver om den 
gangen vi tok feil»



4 04 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 5,  2019;  139

LEDER

Abort er en me di sinsk nød ven dig het

LIT TE RA TUR
1 Faúndes A, Shah IH. Ev i dence sup port ing broader ac cess to safe le gal abor tion. 

Int J Gynaecol Obstet 2015; 131 (suppl 1): S56�–�9. 
2 Singh S, Remez L, Sedgh G et al. Abor tion Worldwide 2017: Un even Pro gress and 

Un equal Ac cess. New York, NY: Guttmacher In sti tu te, 2018.  (18.2.2019).
3 Li A. From Ireland to North ern Ireland: campaigns for abor tion law. Lan cet 2018; 

391: 2403�–�4. 
4 Lord J, Re gan L, Kasliwal A et al. Ear ly med i cal abor tion: best prac ti ce now law ful 

in Scot land and Wales but not avail able to wom en in Eng land. BMJ Sex Reprod 
Health 2018; 44: 155�–�8. 

5 Goldbeck-Wood S, Aiken A, Horwell D et al. Criminalised abor tion in UK 
obstructs re flec tive choi ce and best care. BMJ 2018; 362: k2928. 

6 Goldbek-Wood S, Øian P, Iversen O-E et al. In stru men tal is ing wom en’s re pro-
duc tive vulnerability for po lit i cal gain: where in the world does it stop? BMJ 
Opi ni on 30.11.2018.  (18.2.2019).

7 Cameron S. Re cent advances in im proving the effectivness and re ducing the 
complications of abor tion. F1000 Res 2018; 7: F1000 Fac ul ty Rev-1881. 

8 Pay ASD, Aabø RS, Øk land I et al. Med i cal abortions per formed by specialists  
in pri va te prac ti ce. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/tidsskr.18.0041.

9 Gross man D, Grindlay K. Safety of med i cal abor tion pro vid ed through telemedi-
cine com pared with in per son. Obstet Gynecol 2017; 130: 778�–�82. 

10 Mackenbach JP. Pol i tics is noth ing but med i cine at a larger scale: reflections on 
pub lic health’s biggest idea. J Epidemiol Com mu ni ty Health 2009; 63: 181�–�4. 

Sår ba re kvin ners re pro duk ti ve hel se bør ikke of res for 
po li tisk vin ning.

Abort bør være lov lig, til gjen ge lig og selv be stemt for di det er over-
vel den de do ku men ta sjon på at be grens nin ger gir ut ryg ge abor ter, 
med dår li ge re mød re hel se og ma ter nel le døds fall som re sul tat (1).

Det siste halv å ret har ny hets bil det og so si a le me di er vært pre get 
av in tens de batt om abort, ini ti ert av po li tis ke ut spill. Glo balt er  
det et vidt spenn i abort lov giv ning. 26 land, blant an net Mal ta og El 
Salvador, har et ab so lutt for bud. Det tas da in gen hen syn til om sten-
dig he te ne rundt unn fan gel sen (selv ikke om gra vi di te ten er føl ge  
av vold tekt el ler in cest), svan ger skaps leng de (selv om det er i før s te 
tri mes ter), ri si ko for fos te ret el ler bar net (selv ved dø de li ge mis dan-
nel ser el ler ri si ko for al vor lig funk sjons hem ning) el ler ri si ko for 
kvin nen selv (selv om hun kan dø) (2). Land som Ir land og Skott land 
med en kon ser va tiv tra di sjon der re li gi on står sterkt, har ny lig fått 
mer re pro duk tiv fri het ett er at nye lo ver har blitt ved tatt (3, 4). Sam-
ti dig har det vært en uven tet end ring i ret ning av re gre sjon i Eng-
land og Norge, ute luk ken de po li tisk mo ti vert (5, 6). Det siste for tje-
ner opp merk som het og re flek sjon.

Kri mi na li se ring av abort el ler be grens nin ger i til gjen ge lig het 
re du se rer ikke an tall abor ter, men fø rer til fle re ut ryg ge abor ter – 
spe si elt for sår ba re grup per som de unge og de med lav so sio øko no-
misk sta tus. Li be ra li se ring av abort er vist å øke trygg he ten og eff ek-
tivt re du se re mød re dø de lig he ten. Det kre ves ju ri dis ke ram mer som 
sik rer kvin ner til gang til trygg abort. Full sten dig av kri mi na li se ring 
av abort er li ke vel ikke opp nådd, selv i vel stå en de land som Stor bri-
tan nia (5) og USA.

Abort pro se dy re ne har blitt mye tryg ge re. Nå fore trek kes me di-
sinsk abort frem for kir ur gisk abort. Abor ter kan ut fø res av spe si elt 

opp lært hel se per so nell i ste det for le ger. De ut fø res også tid li ge re  
i svan ger ska pet, noe som gjør at kvin ner som øns ker det, kan abor-
te re hjem me (7, 8). In ter nett ba ser te te le me di sin tje nes ter er i til legg 
til gjen ge li ge og tryg ge al ter na ti ver (9).

Man skal ikke un der vur de re so sio po li tis ke de ter mi nan ter for 
hel se, og re gje rin gen på vir ker vår hel se gjen nom sin po li tikk. Rud olf 
Virchow utt al te at «sam funns vi ten skap og po li tikk er in tet an net 
enn me di sin i stor ska la» (10). Abort de batt en un der stre ker me nings-
mang fol det og de mot stri den de po li tis ke me nin ger som fin nes  
i sam fun net. Den hand ler ikke om evi dens ba sert prak sis, men  
om uli ke so sio po li tis ke opp fat nin ger. Re spekt for liv, in klu dert det 
 ufød te, bør ikke be gren se kvin ners rett ig he ter el ler kom pro mitt e re 
de res fy sis ke el ler men ta le hel se.

Uøns ke de svan ger skap er uunn gåe lig, selv i land der pre ven sjon 
er lett til gjen ge lig for alle. Na tur lig vis bør man ar bei de for å få ned 
tal le ne, men abort er en me di sinsk nød ven dig het for di en null vi sjon 
for uøns ke de svan ger skap ikke er rea lis tisk. En kvin ne bør ha mu lig-
he ten til å re flek te re over sitt for hold til det po ten si el le li vet som 
vok ser i hen nes kropp og ta val get som er best for henne, uten  
å mått e stå til an svar for noen, mis te sin ver dig het el ler ri si ke re li vet. 
Vi tren ger po li ti ke re som sam men med me di sinsk eks per ti se leg ger 
til rett e for at vi til byr tryg ge abor ter i tråd med beste me di sins ke 
prak sis. Vi tren ger ikke po li ti ke re som ut nytt er kvin ners re pro duk -
tive sår bar het i en po li tisk hes te han del for å be hol de mak ten.

GA NESH ACHA RYA
ganesh.acharya@ki.se
er pro fes sor og en hets le der for En he ten för obstetrik och gy ne ko lo gi ved Institu-
tionen för kli nisk vetenskap, in ter ven ti on och teknik (CLINTEC) ved Karolinska 
Institutet, og pro fes sor II ved Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de in ter es se kon flik ter: Han har 
mott att rei se ho no rar for sty re mø ter i The Nor dic Fed er a tion of So ci e ties of Obstetrics 
and Gynecology (NFOG) og ho no rar som sjef re dak tør i Acta Obstetricia et Gynecolo-
gica Scadinavica.

«Uønskede svangerskap er uunngåelig,  
selv i land der prevensjon er lett tilgjengelig 
for alle»

«Man skal ikke un der vur de re so sio po li tis ke 
de ter mi nan ter for hel se, og re gje rin gen  
på vir ker vår hel se gjen nom sin po li tikk»
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En fjer de del av ver dens be folk ning men stru e rer. Dett e 
må vi kun ne snakke mer om.

«Psst ... har du en tam pong?» Or de ne sies dem pet og med lett sam-
men bitt e ten ner av en kol le ga som ikke har så lyst til å vag ge rundt 
på vakt med et for løs nings bind fra fø de av de lin gen.

Skam men og ta bu et som lig ger rundt fer ti le kvin ners må ned li ge, 
fy sio lo gis ke blød ning ska per unø dig ube hag og skam. Vi ser her til 
lands at dia gno ser som me no ra gi og en do me trio se blir stilt sent  
i for lø pet. In ter na sjo nalt ser vi so si al iso la sjon, mang len de sko le-
gang og i ytt er ste kon se kvens død.

Året var 1992, jeg var ti år, jeg els ket alt som var salt. Et fa mi lie med-
lem had de for søkt å få meg til å slutt e å spi se rent bord salt ved å si 
at for mye salt ville gi meg ny re svikt. Vi var på pås ke fe rie på fjel let. 
Jeg viss te hva men strua sjon var, men da jeg på ute do en så blod  
i tru sa, var det før s te som slo meg: Han fikk rett. Det var for mye salt. 
Ny re svikt. Nå dør jeg. Jeg va det gjen nom snø en inn i hytt a, og først 
ett er en halv ti me med angst skjøn te jeg: men sen. Det var men sen.  
Vi er en fa mi lie som snak ker om mye, li ke vel sa jeg in gen ting og 
gikk ski tu rer med tru sa full av do pa pir i en uke.

Det var blitt 2007, jeg var 25 år og had de kro nisk jern man gel ane mi. 
Si den kvin ner ikke snak ker om hvor mye man blør ved men strua-
sjon, trod de jeg det var nor malt å mått e bru ke natt bind om da gen 
og kom bi ne re med sto re, grøn ne tam pon ger om natt en. En vel me-
nen de fast le ge fore slo p-pil ler, og jeg ble et is krem spi sen de troll som 
gråt av bank re kla mer på TV. Det var min sto re søs ter som for tal te meg 
om Cyklokapron – et me di ka ment som gjor de det mu lig å be ve ge 
seg uten hele ti den å være redd for å blø gjen nom klær ne og mått e 
knaske jern til skudd kon ti nu er lig.

Kunn skap om men strua sjons re la ter te til stan der som me no ra gi 
og en do me trio se er øken de blant jen ter og kvin ner. Li ke vel går 
nors ke kvin ner i gjen nom snitt 6�–�7 år med symp to mer på en do me-
trio se før dia gno sen blir stilt (1), til tross for at hele 2 % får på vist 
be hand lings kre ven de en do me trio se i lø pet av li vet (2). His to ri e ne 

går igjen: De er blitt bedt om å «ta en Ibux» el ler å «ta seg sam men». 
Man ge har be ty de lig fra vær fra jobb el ler sko le.

I In dia reg ner man med at 23 mil li o ner jen ter drop per ut av sko-
len år lig på grunn av man gel på sa ni tær pro duk ter (3), og av de som 
går på sko len får man ge gjen tatt e urin veis in fek sjo ner på grunn av 
gjen bruk av tøy fil ler som bind. I Ne pal har men stru e ren de kvin ner 
vært for vist til små, uopp var me de hytt er un der men strua sjon, et 
rituale kjent som chhaupadi (4). Tra di sjo nen ble gjort ulov lig i 2017, 
men fort satt dør jen ter og kvin ner i hytt e ne. De fry ser i hjel el ler 
på drar seg livs tru en de in fek sjo ner.

Menstrual Health Management (MHM) er et re la tivt nytt, men 
raskt vok sen de felt i in ter na sjo nal hu ma ni tær virk som het (5). Til-
gang til sa ni tær pro duk ter ut gjør en stor del av pro ble ma tik ken. 
En gangs pro duk ter som bind og tam pon ger er kost ba re. I en stu die 
fant man at 10 % av jen ter i ru ra le Ke nya har solgt sex for å få råd til 
bind el ler tam pon ger (6). Bæ re kraf ti ge og gjen bruk ba re al ter na ti ver 
som mens kopp har øken de po pu la ri tet, og i sam ar beid med Redd 
Barna do ne rer det nors ke sel ska pet CleanCup én kopp for hver 
solg te kopp til jen ter i bl.a. Ugan da (7).

Som lege for Kir kens by mi sjon i Stavanger for søk te jeg å gi råd om 
pre ven sjon til kvin ner i pro sti tu sjon fra Ni ge ria. Jeg for tal te at det 
ikke er far lig å hoppe over bortfallsblødninger ved å ta p-pil ler kon ti-
nu er lig el ler bru ke hor mon spi ral. De nek tet. «Bad blood», sa de, «bad 
blood stuck in side». Kul tu rell kom mu ni ka sjon er utfordrende, tenk te 
jeg. Helt til jeg kom på at det sam me spørs må let re gel mes sig blir stilt 
av nors ke jen ter på fo rum som Kla ra klok og Sex og sam funn. 

Mang len de in for ma sjon og ta bu er rundt men strua sjon sy nes  
å tran scen de re tid, sted, kul tur og re li gi on. Nå er det på høy tid å ta 
bla det fra mun nen. Vi er al le re de i gang, kan skje sær lig på in ter nett-
fo ra og i so si a le me di er, men vi er på in gen måte i mål. Vi må fort- 
sett e å bry te ned ta bu ene: Vi må snakke mer om men strua sjon.

TIL DE BROCH ØST BORG
tilde.ostborg@gmail.com
er over le ge ved Kvin ne kli nik ken, Stavanger uni ver si tets sju ke hus.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Vi må fortsette å bryte ned tabuene: Vi må 
snakke mer om menstruasjon»

«Vi ser her til lands at dia gno ser som me no -
ragi og en do me trio se blir stilt sent i for lø pet»
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Over for bruk av CT ved trau me mott ak?
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Det er stor va ria sjon i bruk av CT ved pri mær un der sø kel-
sen av ska de de pa si en ter. Det vi ser Na sjo nalt trau me- 
  regis ters års mel ding. Strå le be last nin gen ved en CT- 
under sø kel se gjør at den ne va ria sjo nen er be ten ke lig.

Ska de de pa si en ter tria ge res på ska de ste det, og de som opp fyl ler 
kri te ri er an gitt i den na sjo na le trau me pla nen sen des til akutt sy ke-
hus med trau me funk sjon el ler trau me sen ter (1). Her tas de imot av 
trau me team som fore tar en sy ste ma tisk pri mær un der sø kel se som 
be skre vet av den ame ri kans ke kir urg for en in gen (2). Pri mær un der-
sø kel sen un der støtt es av sup ple ren de un der sø kel ser som rønt gen 
tho rax og bek ken, som gjø res i lø pet av de før s te mi nutt e ne ett er 
an komst. Om man ett er pri mær un der sø kel sen mis ten ker al vor lig 
ska de, blir det som re gel re kvi rert CT. CT bru kes en ten dia gnos tisk 
for å av kla re spe si fik ke mis tan ker, el ler som screen ing. I noen få 
stu di er er det fun net la ve re mor ta li tet hos al vor lig ska de de pa si en-
ter som scree nes med CT fra top pen av kra ni et til og med bek ke net 
med pro to kol ler som in ne bæ rer bruk av kon trast (3). I and re stu di er 
er det ikke fun net en slik ge vinst (4). Ulik se lek sjon av pa si en ter kan 
for kla re dett e: Skan nes alle lett ska de de pa si en ter, er det få funn og 
in gen hel se ge vinst. Skan nes vel dig syke pa si en ter, vil noen få for ver-
ret til stand i lø pet av ti den det tar å skanne og tolke bil de ne.

Strå le be last nin gen ved CT er 750�–�1 500 gan ger stør re enn ved en 
van lig rønt gen tho rax (5, 6). Hel se myn dig he te ne i USA har an slått  
at det opp står ett fa talt kreftt il fel le per 2 000 CT-un der sø kel ser (6). 
Med 8 000 trau me mott ak per år og 75 % CT-un der sø kel ser be tyr dett e 
an slags vis tre nye kreftt il fel ler år lig i Norge ene og ale ne på grunn av 
den før s te CT-un der sø kel sen. I takt med at CT-skan ner ne og un der -
søkel ses pro to kol le ne blir bedre, vil strå le be last nin gen mins ke og 
an tall iat ro ge ne kreftt il fel ler mins ke – men ikke for svin ne. I til legg 
kom mer til fel di ge funn som må føl ges opp, ofte med kon troll-CT.

De na sjo na le kva li tets re gist re ne skal bru kes til å sik re en lik og 
kunn skaps ba sert prak sis (7). Års rap por ten fra Na sjo nalt trau me -

regis ter for 2017 be skri ver blant an net hvor man ge pa si en ter som 
fikk tatt rønt gen av tho rax og bek ken i for bin del se med trau me -
mottak (8). Rap por ten vi ser at 80,7 % av alle pa si en ter mott att med 
trau me alarm har tatt rønt gen av bryst kas sen, men med va ria sjon 
fra 33,1 % til 97,5 % blant hel se fo re ta ke ne. 63,4 % har tatt rønt gen av 
bek ke net, med va ria sjon fra 17,8 % til 91,2 %. Kan den sto re va ria sjo-
nen skyl des at trau me le de re unn la ter å bru ke de mind re strå le be  las-
ten de  un der sø kel se ne rønt gen av bryst kas se og bek ken for di de 
li ke vel sen der pa si en ten til CT?

Rap por ten vi ser at 74,9 % av alle pa si en ter som mott as med trau me-
team får gjort en CT-un der sø kel se i for bin del se med inn komst, med 
va ria sjon fra 62,3 % til 89,5 % blant hel se fo re ta ke ne. Dett e er over ras-
ken de, si den 87 % av alle trau me mott ak gjaldt pa si en ter med en 
gan ske lav al vor lig hets grad av ska der (In ju ry Se ver i ty Sco re (ISS) < 15) 
(9). Dess ver re rap por te rer trau me re gis te ret ikke om CT-un der sø kel-
se ne er en kelt un der sø kel ser gjort på in di ka sjon el ler en screen ing 
med CT av pa si en ten fra top pen av kra ni et til og med bek ke net.

CT på in di ka sjon og med kon kre te spørs mål til ra dio lo gen er  
en uover truff en dia gnos tisk me to de. Men langt fra alle pa si en ter 
be hø ver CT ett er trau me mott ak, og CT-un der sø kel se av hele krop pen 
fra kra ni um til og med bek ken er sjel den in di sert. Va ria sjo nen som 
trau me re gis te rets års mel ding vi ser, er der for be kym rings ver dig.  
På de fles te and re om rå der lig ner trau me pa si en te ne i lan det hver-
and re, der for bør va ria sjo nen i bruk av ra dio lo gis ke pro se dy rer 
un der sø kes nær me re. Av hen syn til pa si ent sik ker he ten bør alle 
traumeteamledere nøye over veie egen prak sis. Man kan håpe at 
trau me re gis te rets mel ding for 2019 vi ser be ty de lig stør re ens ar tet-
het i bruk av CT ett er mis tenkt al vor lig ska de. Re gis te ret bør også 
skille mel lom fo ku ser te or gan un der sø kel ser og screen ing.

TOR BEN WIS BORG
torben@wisborg.net
er spe sia list i ane ste sio lo gi, forsk nings le der i Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for 
trau ma to lo gi, pro fes sor ved Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet 
og over le ge ved Akutt av de lin gen, Ham mer fest sy ke hus. Han er med lem av re dak-
sjons ko mi te en i Tids skrif tet.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Med 8 000 traumemottak per år og 75 %  
CT-undersøkelser betyr dette anslagsvis  
tre nye krefttilfeller årlig i Norge»

«Av hen syn til pa si ent sik ker he ten bør alle 
traumeteamledere nøye over veie egen  
prak sis»
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Ny, bedre og bil li ge re  
åre knu te be hand ling
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Åre knu ter kan for år sa ke be ty de li ge pla ger og te ra pi - 
re si sten te legg sår, men ofte er det kos me tis ke for hold 
som lig ger bak pa si en ters øns ke om be hand ling. Hvil ke 
me to der bør be nytt es i det off ent li ge hel se ve se net?

Kost nad–eff ekt-ana ly ser in for me rer be slut nings tage re om hvil ke 
me di sins ke in ter ven sjo ner som vil gi mest hel se per kro ne. Ana - 
ly se ne er spe si elt vik ti ge ved inn fø ring av nye in ter ven sjo ner for di 
de gir in for ma sjon om mer enn bare be hand lings eff ekt.

I ori gi nal ar tik ke len som nå pub li se res i Tids skrif tet har Næs og 
med ar bei de re sett på pa si en ter som er be hand let for åre knu ter ved 
Hel se Midt-Norge (1). En do ve nøs damp be hand ling og tra di sjo nell 
strip ping, ut ført ved to uli ke sy ke hus i re gi o nen, ble sam men lig net 
gjen nom en mikrokostnadsanalyse av ut gif te ne per be hand let  
pa si ent. En slik ana ly se in ne bæ rer de tal jert opp tel ling og be reg ning 
av kost nads ele men ter som inn går i en be hand lings lin je – fra me di-
sinsk ut styr til lønns ut gif ter og lys og strøm i lo ka le ne. Stu di en vi ser 
at sy ke hu sets be hand lings kost nad ved damp be hand ling er nær 
halv par ten av den ved tra di sjo nell kir ur gi. Sam ti dig had de pa si en- 
 te ne som ble ope rert med den nye me to den, ras ke re re tur til dag li ge 
ak ti vi te ter og kor te re gjen nom snitt lig sy ke fra vær. En stor del av 
kost nads be spa rel sen skyld tes om stil lin gen fra dag kir ur gi til po li - 
kli nisk be hand ling. Selv om ut sty ret til damp be hand ling var dy re re 
enn det som ble brukt til strip ping, var be spa rel sen stor.

Stu di en er lesverdig og bør in spi re re fle re til å vur de re res surs bru-
ken ved åre knu te kir ur gi. Den fal ler dog litt mel lom to sto ler si den 
den ikke er en kon trol lert sam men lig ning av be hand lings eff ekt og 
hel ler ikke en full kost nad–eff ekt-ana ly se. For fatt er ne har ikke gjort 
rede for det kli nis ke ut fal let over tid ved de to me to de ne. Det kan,  
i hvert fall i teo ri en, ten kes at pa si en te ne som fikk damp be hand ling, 
of te re fikk kost nads kre ven de kom pli ka sjo ner. In ter na sjo nal litt e ra-
tur ty der imid ler tid ikke på at dett e er til fel le (2). Po en get må være  
at vi ikke blir en si dig fo ku ser te på kost na der, men sør ger for at nye 
in ter ven sjo ner gir minst like god be hand lings eff ekt som «gull stan-
dard». Både kost nads- og nytt e as pek tet må være med.

Valg av per spek tiv er av gjø ren de for tolk nin gen av re sul ta te ne fra 
en kost–nytt e-ana ly se. Vel ger man et hel se tje nes te per spek tiv, tel ler 
man opp alle kost na de ne knytt et til be hand ling og opp føl ging på 
sy ke hu set. I et sam funns per spek tiv reg ner man også med kost na der 
til fra vær fra jobb og and re eff ek ter uten for sy ke hu sets fire veg ger 
(3). Det fin nes eks emp ler på at for skjel li ge per spek tiv kan føre til 
helt uli ke kon klu sjo ner om kost nads eff ek ti vi te ten. I en pub li ka sjon 
fra 2018 gjen nom før te vi en bred ana ly se av til gjen ge li ge be hand-
lings mo da li te ter for åre knu te kir ur gi i det nors ke hel se ve se net (4). 

Ana ly sen vis te at nye en do vas ku læ re tek nik ker (som damp el ler 
la ser) kom best ut, i sær de les het sam men holdt med tra di sjo nell 
kir ur gi. For skjel le ne var mind re ty de li ge i et hel se tje nes te per spek tiv, 
men ble åpen ba re når man reg net eff ek ter og kost na der på sam-
funns ni vå. En va ria sjon i sy ke mel dings tid fra to da ger ved en do vas-
ku læ re mo da li te ter til to uker ved tra di sjo nell kir ur gi ut gjor de en 
be ty de lig sam funns øko no misk kost nad. Det sam me po eng te res av 
Næs og med ar bei de re (1).

Iføl ge Fritt be hand lings valg fin nes det (per ja nu ar 2019) 39 til- 
 by de re av tra di sjo nell strip ping av åre knu ter, mens 27 til byr en do ve-
nøs be hand ling (5). Ma jo ri te ten av nors ke sy ke hus sy nes alt så å til by 
en be hand ling som be las ter sam fun net med et be ty de lig år lig sy ke-
fra vær. In ves te rings kost na de ne ved å leg ge om til en do ve nøs be-
hand ling kan være sto re. Satt på spis sen kan en be slut nings tager, 
med en al le re de pres set sy ke hus øko no mi, mått e vel ge å fort sett e 
med en be hand lings me to de som gir be ty de li ge sam funns øko no-
mis ke mer kost na der (6). Da gens fi nan sie rings sy stem gir alt så et 
in sen tiv til å vel ge bort det – for sam fun net – op ti ma le al ter na ti vet.

Be hand ling av åre knu ter har tra di sjo nelt vært be sør get av den 
off ent li ge hel se tje nes ten. Tall fra Hel se di rek to ra tet ty der på at hel se-
tje nes tens kost na der ved åre knu te be hand ling i off ent lig regi var 
minst 160 mil li o ner kro ner i 2017, in klu si ve egen an de ler samt labo-
ratorie- og rønt gen un der sø kel ser (7). Selv om syk dom men kan for- 
 år sa ke be ty de li ge pla ger og be hand lings in ten si ve legg sår, vil ofte 
kos me tis ke for hold også lig ge bak et øns ke om be hand ling. Den 
mo de ra te al vor lig hets gra den av til stan den til si er der for, i hen hold 
til nors ke ret nings lin jer, lav pri ori tet i det off ent li ge hel se ve se net.  
En gjen nom snitt lig ven te tid på nes ten ett år før be hand ling ta ler  
for seg selv (5). Et raskt vok sen de pri vat be hand lings til bud dri ves 
frem av be folk nin gens øken de vil je til å be ta le for å omgå hel se kø er. 
Kan skje bur de Be slut nings fo rum for nye me to der vur de re i hvil ken 
grad (om i det hele tatt) åre knu ter bør be hand les i den off ent li ge 
hel se tje nes ten og hvil ke be hand lings me to der som bør vel ges.
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«Da gens fi nan sie rings sy stem gir et in sen tiv 
til å vel ge bort det – for sam fun net – op ti ma le 
al ter na ti vet»
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Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebyg-ging 
av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. 
Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering 
nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin 
≥133 μmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter 
som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør minst 5 doser apiksaban 5 mg 2 ganger daglig (2,5 mg 2 ganger daglig hos pasienter som oppfyller kriteriene for dosereduksjon (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier 
og Nedsatt nyrefunksjon)) gis før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig. 
Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg etterfulgt av 2,5 mg 2 ganger daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen 
bør gis minst 2 timer før konvertering. Før konvertering bør det bekreftes at apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer 
for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, 
eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant 
risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell 
blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert 
heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av 
antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. 
Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. 
Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan 
være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive 
prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres 
minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort 
som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv 
kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/
epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske 
komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig 
bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. 
Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og 
behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vur-dere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med 
bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste 
dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og 
ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin 
hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt 
og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. 
Forsiktighet utvises ved samtidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh 
A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en 
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og 
hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. diltiazem, 
naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i 
hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. 
gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig ad-ministrering med sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til 
redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE 
ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos 
pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter 
operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller 
dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for 
behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, 
tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. 
En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: 
Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt �-GT. Luftveier: Nese-blødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: 
Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt 
ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, 
hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, 
hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i 
blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skje-lettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan 
administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk. (blister) kr 163,00. 20 stk. (blister) kr 289,80. 60 stk. (endose) kr 786,90. 168 stk. (blister) kr 2138,10. 5 mg: 14 stk. 
(blister) kr 213,70. 28 stk. (blister) kr 391,20. 56 stk. (blister) kr 740,70. 100 stk. (endose) kr 1294,20. 168 stk. (blister) kr 2149,60. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er 
en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 
2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 
75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 
Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
  Sist endret: 09.08.2018

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

PP-ELI-NOR-0969. 432NO18PR05673-01 AD: 26.08.2018
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KOMMENTARER

Kom plek si tets teo ri 
har be gren set nytt e

Lars Prag Antonsen sin kro nikk om kom-
plek si tets teo ri er in ter es sant for kli ni ke re  
og ad mi nist ra to rer (1). Teo ri en har et par 
be grens nin ger som ikke be rø res. Kaos teo ri 
gjel der ho ved sa ke lig for åpne sy ste mer:  
en som mer fugl i At lan ter ha vet kan ska pe 
storm i Stil le ha vet (2). Der imot fore går de 
fles te bio lo gis ke pro ses ser i iso ler te kam-
mer. De fles te mo le ky læ re pro ses ser i hjer-
nen er iso lert fra til sva ren de pro ses ser i alle 
and re or ga ner. Uli ke or ga nel ler i sam me 
cel le har for skjel li ge me ta bols ke sti er. For -
utsi gel ser fra kao tis ke pro ses ser er kri tisk 
av hen gig av initialbetingelsene (3). De  
er imid ler tid ikke til gjen ge li ge hver ken  
for kli ni ke re el ler ad mi nist ra to rer. Dis se 
be grens nin ge ne re du se rer nytt en til kom-
plek si tets teo ri en.

CARL-FRED RIK BAS SØE
bassoe.carl@gmail.com
er le der i me di sinsk in for ma tikk ved EkviMed AS.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.
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2 Gleick J. Cha os. Lon don: Vin ta ge, 1998.
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L.P. ANTONSEN SVA RER
Min kro nikk om hva kom plek si tets teo ri  
kan lære oss om syk dom og or ga ni se ring 
har vakt stor in ter es se, og jeg tak ker Carl-
Fred rik Bas søe for hans en ga sje ment. Han 
inn ven der at den har be gren set ver di for di 
«kaos teo ri pri mært gjel der åpne sy ste mer, 
mens bio lo gis ke pro ses ser fore går i luk -
kende kam mer». Jeg me ner at hans kom-
men tar byg ger på to helt sen tra le mis for -
ståel ser: 1) kom plek si tets teo ri er ikke det 
sam me som kaos teo ri, og 2) bio lo gis ke 
 sy ste mer er ikke luk ke de.

For det før s te er jeg uenig i at or gan sy ste-
mer er luk ke de. Selv om mo le ky læ re pro ses-
ser fore går i ad skil te cel ler og langs uli ke 
me ta bols ke sti er, in ter age rer or gan sy ste -
mene våre på må ter vi sta dig lar oss for -
bløffe over (1). For det and re – og dett e er 
den vik tig ste mis for stå el sen – er det helt 
fun da men ta le for skjel ler på kaos teo ri og 
kom plek si tets teo ri (selv om beg ge mis vi -
sende ofte fal ler inn un der be gre pet com-
plex i ty scien ce).

Kaos teo ri be skri ver de ter mi nis tis ke sy ste-
mer der usik ker het og end rin ger opp står  
på grunn av små end rin ger i initialverdier. 
En mi ni mal end ring i initialverdier gir sto re 
end rin ger i ut fall. Den ne eff ek ten kal les ofte 
«som mer fugl eff ek ten» og har gitt opp hav  
til den etterhvert mis for stått e idéen om at 
en som mer fugl som flak ser med vin ge ne et 
sted, gir tro pisk storm et an net sted. Kom-
plek si tets teo ri – der imot – be skri ver ikke- 
deter mi nis tis ke sy ste mer der usik ker het 
opp står på grunn av emergens, alt så egen-
ska per det ikke er mu lig å for ut se selv om  

vi (hy po te tisk) kjen te initialverdiene med 
uen de lig grad av nøy ak tig het. Kaos teo ri 
be skri ver alt så sy ste mer der usik ker he ten 
skyl des prak tis ke van ske lig he ter med å måle 
sy ste mets initialverdier, mens kom plek si-
tets teo ri be skri ver sy ste mer der usik ker -
heten skyl des sy ste mets ibo en de usik ker het 
som opp står på grunn av emergens. I dett e 
lig ger ve sens for skjel len mel lom kao tis ke  
og kom plek se sy ste mer.

Bas søe har rett i at kunn skap om initial-
betingelsene ofte er util gjen ge li ge for kli ni-
ke re og ad mi nist ra to rer. Men nett opp dett e 
un der byg ger vik tig he ten av å be ve ge seg 
bort fra et re duk sjo nis tisk tan ke sett – der en 
av for ut set nin ge ne er at vi for sø ker kon trol-
le re initialbetingelsene – og hel ler for søks vis 
be skri ver sam men hen ger ba sert på de verk-
tøy ene kom plek si tets teo ri gir oss (2). Kaos-
teo ri har gitt vik tig inn sikt på man ge om rå-
der – for eks em pel vik tig he ten av et sy stems 
sen si ti vi tet for initialverdier. Men kaos teo ri 
er li ke vel kun et verk tøy for å for stå de ter mi-
nis tis ke sy ste mer. For å for stå kom plek se, 
ikke-de ter mi nis tis ke sy ste mer – som men-
nes ke krop pen el ler sto re or ga ni sa sjo ner – 
har inn sikt fra kom plek si tets teo ri enormt 
potensiale.

LARS PRAG ANTONSEN
larspantonsen@hotmail.com
er lege i spe sia li se ring i ane ste si ved Oslo uni ver si-
tets sy ke hus, Ul le vål.
In gen opp gitt in ter es se kon flik ter.
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Les fle re kom men ta rer i den ne dis ku sjo nen på våre 
 nettsi der.

«Kaos teo ri er kun et verk tøy  
for å for stå de ter mi nis tis ke 
sy ste mer»
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Hva med litt al ger?

Hvis vi mang ler jod er vel ikke nød ven dig vis 
melk, fisk el ler salt til satt jod den beste løs-
ning (1). Jeg har selv nett opp fått kon sta tert 
et vel lavt nivå. Og fikk råd av min lege og 
nutriterapeut å spi se mer al ger. Med den 
kys ten vi har had de det vært in ter es sant (har 
len ge vært mitt øns ke) å lære om hvil ke ar ter 
vi helst kan spi se. Hvor for ikke lage alge pro-
duk ter til salg? Vi kan jo også kjøpe i hel se-
kost bu tik ker. Dei lig på sa la ten for eks em pel.

KIRS TEN OSTY
osty@orange.fr
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Hen jum S, Abel MH, Melt zer HM et al. Er inn ta ket 
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A.L. BRANT SÆ TER  
OG MED AR BEI DE RE SVA RER
Kirs ten Osty stil ler spørs mål om bruk av 
al ger som kil de til jod. I Norge er det øken de 
in ter es se for bruk av tang og tare (mak ro -
alger) som vok ser langs kys ten og også 
om sett in gen av im por ter te alge pro duk ter 
øker. Dett e er ikke upro ble ma tisk. Jod inn-
hol det i tang og tare kan være svært høyt  
og ukri tisk inn tak kan in ne bæ re hel se ri si ko, 
spe si elt for gra vi de, am men de og per so ner 
med thy reoi dea syk dom mer. Som vi har 
un der stre ket i ar tik ke len, er både lavt og 
høyt jod inn tak as so siert med økt ri si ko for 
thyreoideaforstyrrelser.

Jod inn hol det va ri e rer mel lom uli ke tare-
ar ter og mel lom prø ver av sam me art. Nors ke 
stu di er vi ser at brun al ger har de høy es te 
jod kon sen tra sjo ne ne (130�–�4375 μg per gram 
tørr vekt) (1). Det be tyr at så lite som ett gram 
tør ket tare mel fra sag tang, saue tang, suk ker-
ta re, fin ger ta re, butare el ler stor ta re vil 
kun ne med fø re et jod inn tak opp til 30 gan-
ger den an be fal te dags do sen på 150 μg og 
syv gan ger den høy es te tryg ge dags do sen  
på 600 μg for voks ne (2). I til legg kan dis se 
al ge ne ha et høyt inn hold av uøns ke de 
stoff er som uor ga nisk ar sen og kad mi um 
(1). Røde og grøn ne al ger som søl og hav -
salat in ne hol der der imot små til mo de ra te 
meng der jod. Matt il sy net og Hav forsk nings-
in sti tutt et ar bei der med å skaff e mer kunn-
skap om trygg bruk av al ger og alge pro duk-
ter.

I su shi bru kes det im por ter te alge pro duk-
ter. Nori-tang, som bru kes på ut si den av 
maki rul ler, in ne hol der små meng der jod. 
Wakame, som bru kes i sjø gress sa lat, og 
kombu-tang, som bru kes i sup per, in ne hol-
der der imot mye jod. Grønn al ger som spi ru-
li na og chorella er dyr ket i fersk vann og 
in ne hol der mi ni malt med jod.

I hel se kost bu tik ker sel ges ho ved sa ke lig 
im por ter te tang- og tare pro duk ter, men den 
nors ke an de len er øken de. Meng den jod  
i man ge av dis se pro duk te ne er ikke de kla-
rert. Skal slike pro duk ter bru kes dag lig, er 
det nød ven dig med på li te lig an gi vel se av 
jod inn hol det. I ar tik ke len re fe rer te vi til en 
norsk stu die som fant svært høye kon sen tra-
sjo ner av jod i urin fra in di vi der som had de 

brukt et kostt il skudd av tare som an vist (3). 
Meng den jod i urin var langt høy ere enn 
dag do sen an vist på pro duk tet skul le til si. 
Det er der for grunn til å ut vi se stor for sik -
tighet ved bruk av tare til skudd, slik også 
nors ke hel se myn dig he ter an be fa ler (4).

ANNE LISE BRANT SÆ TER
annelise.brantsaeter@fhi.no
er se ni or fors ker ved Folkehelseinstituttet.

MA RI AN NE HOPE ABEL
TINE HEL LE MAR GRE TE MELT ZER
LIS BETH DAHL
JAN ALEXANDER
LIV ELIN TOR HEIM
SIG RUN HEN JUM

In gen av for fatt er ne har opp gitt in ter es se kon flik ter.
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«Jod inn hol det i tang  
og tare kan være svært høyt  
og ukri tisk inn tak kan  
in ne bæ re hel se ri si ko»
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Gode grun ner for kon fi den si el le  
le ge mid del pri ser

Pri sen ale ne er ikke nok for  
å vur de re om et nytt le ge mid del 
er for dyrt.

Det har len ge vært mu lig for pro du sen ter  
å til by kon fi den si el le ra batt er i for bin del se 
med le ge mid del- og vak si ne an bud i Norge. 
Opp rett el sen av Nye Me to der i 2013 åp net  
for kon fi den si el le pri ser også i me to de vur-
de rings pro ses sen for le ge mid ler fi nan si ert 
over sy ke hus bud sjett et. I 2016 ble le ge mid-
del lo ven §6 end ret for også å til la te kon fi-
den si el le ra batt av ta ler for le ge mid ler fi nan-
si ert over Fol ke tryg den (1). End rin ge ne har 
re sul tert i at kon fi den si el le ra batt av ta ler  
i dag er ut bredt.

Pa ral lelt med end rin ge ne har Stor tin get 
ved tatt klart de fi ner te pri ori te rings kri te ri er, 
krav om me to de vur de ring av alle le ge mid-
ler før bruk og en be ty de lig øk ning i be man-
nin gen hos Sta tens le ge mid del verk og Sy ke-
hus inn kjøp (2, 3). Inn fø ring av le ge mid ler 
for bruk i hel se tje nes ten er bedre kon trol-
lert enn noen gang tid li ge re. Pa ra dok salt 
nok in di ke rer kra vet om åpen het rundt 
le ge mid del ra batt er at mis tro en til dis se 
pro ses se ne knapt har vært stør re.

Kost nads eff ek ti vi tet må lig ge til grunn
Kjers ti Top pe, stor tings po li ti ker for Sen ter-
par ti et, frem met 3. mars i fjor et re pre sen-
tant for slag om å off ent lig gjø re ra batt er  
på alle le ge mid ler (4). Hun hev der at kon fi-
den si el le le ge mid del pri ser gjør det umu lig  
å do ku men te re el ler de batt e re rett fer dig 
pri ori te ring (5). Dett e er ikke rik tig. Off ent-
lig gjø ring av le ge mid del ra batt er gir lite 
inn sikt i hvor vidt det er rik tig å pri ori te re  
en  be hand ling. Kost nads eff ek ti vi tet må 
lig ge til grunn for pri ori te ring. Slike ana ly-
ser in ne bæ rer vi ten ska pe lig eva lue ring av 
kost na der og eff ek ter, der pris inn går som 
ett av fle re ele men ter. Un der «kost nad» 
inn går også and re så kal te di rek te kost na der 
for bun det med ad mi nist ra sjon, mo ni to re-
ring og bi virk nings be hand ling. I til legg 
kom mer in di rek te kost na der som tids bruk 
for bun det med be hand ling for pa si ent og 
på rø ren de.  

I sam me pro sess vur de res den in kre men tel-
le to tal kost na den opp mot den in kre men -
telle hel se eff ek ten be hand lin gen med fø rer. 
Dett e gjø res ba sert på data fra kli nis ke stu -
dier, som ofte eks tra po le res ut over stu di ens 
va rig het for å es ti me re lang tids eff ek ter ved 
hjelp av sta tis tis ke me to der.

For hol det mel lom in kre men tell kost nad 
og in kre men tell eff ekt ut gjør den in kre men-
tel le kost nads eff ek ti vi tets ra tio en (IKER) som 
in for me rer om eks tra kost nad for et eks tra 
kva li tets jus tert le ve år. Stor tin get har be slut-
tet at dett e tal let skal være sen tralt for pri ori-
te ring. Tal let dis ku te res all tid og gjen gis ofte 
i Le ge mid del ver kets rap por ter. Et nytt le ge-
mid del kan være kost nads eff ek tivt, og til og 
med kost nads be spa ren de, med en høy ere 
pris enn le ge mid let det er statt er.

To eks emp ler
Kost nads eff ek ti vi tets ra tio en og de un der -
liggen de ana ly se ne er re la tivt kom pli ser te  
å for stå. Da er le ge mid del pris enk le re  
å for hol de seg til, men sam ti dig po ten si elt 
mis vi sen de i pri ori te rings sam men heng.  
To eksempler:

Be slut nings fo rum kon klu der te i fjor med 
at et le ge mid del til be hand ling av akutt 
lym fa tisk leu ke mi (ALL) var kost nads eff ek-
tivt (6). Pris per pak ning var 116 221,60 kro-
ner, for ven tet års pris 1 034 620 kro ner. Tid li-
ge re sam me år be slutt et Fo ru met at et le ge-
mid del til be hand ling av me ta sta tisk bryst-
kreft ikke var kost nads eff ek tivt (7). Pris per 
pak ning var 42 603,80 kro ner, for ven tet 
års pris 555 370,90 kro ner.

I til legg til at le ge mid let til be hand ling  
av akutt lym fa tisk leu ke mi had de en la ve re 
kost nads eff ek ti vi tets ra tio enn le ge mid let  
til be hand ling av bryst kreft, hø rer det også 
med til vur de rin gen at myn dig he te ne har 
en høy ere be ta lings vil lig het for leu ke mi -
lege mid let. Det skyl des vek ting av al vor lig-
hets grad ba sert på for ven tet tap av frem ti -
dige gode le ve år. Le ge mid del pri sen i seg selv 

gir i dis se eks emp le ne li ten in for ma sjon  
om hvil ket le ge mid del som bør pri ori te res, 
sna re re tvert imot.

Til lit til by rå kra ti et
Det er etab lert et om fatt en de sy stem for 
inn fø ring av nye me to der i hel se tje nes ten. 
Sta tens le ge mid del verk har 180 da ger til 
dis po si sjon for å vur de re om de off ent lig 
kjen te pri ori te rings kri te ri e ne er opp fylt, 
ba sert på do ku men ta sjon fra pro du sen te ne. 
Der ett er føl ger en pro sess som in vol ve rer 
både Be stil ler fo rum, Sta tens le ge mid del-
verk, Sy ke hus inn kjøp og Be slut nings fo rum 
før det tas en be slut ning. Kra vet om off ent-
lig gjø ring av frem for hand le de pri ser frem-
står der for nær mest som en mis til lit til de 
oven nevn te ak tø re ne som del tar i ut ar bei-
din gen av et be slut nings grunn lag.

Tid li ge re had de off ent lig he ten inn sikt i de 
fles te le ge mid del pri ser, men mind re inn sikt 
i be slut nings pro ses sen, kri te ri e ne som lå  
til grunn og to tal kost nad ved pri ori te ring. 
Le ge mid ler ble fi nan si ert over uli ke ord nin-
ger ba sert på va ri e ren de grad av eva lue ring. 
I dag kjen ner off ent lig he ten fort satt mak si-
mal pri sen for et le ge mid del, men ikke all tid 
ra batt en myn dig he te ne har for hand let 
frem. Der imot har off ent lig he ten inn syn  
i vur de rings grunn laget for alle nye le ge mid-
ler, hvil ke kri te ri er de må opp fyl le og hvor 
kost nads eff ek ti ve de er.

Sjef øko nom i Kon kur ran se til sy net, Kurt 
Brek ke, har hev det at både teo ri og em pi ri 
in di ke rer at off ent lig gjø ring kan med fø re 
høy ere en hets pri ser (8). Det lig ger i sa kens 
na tur at det er van ske lig å gjen nom fø re 
gode stu di er på eff ek ten av kon fi den si el le 
pris av ta ler. Men som professor Dag Mor ten 
Da len ved BI har på pekt, blir ikke sann syn-
lige ut fall nød ven dig vis mind re sann syn li ge 
av at de ikke lar seg be vi se (9).

Kon fi den sia li tet gir mu lig he ter for be drif-
ter til å diff e ren sie re pri ser mel lom land 
med ulik grad av be ta lings ev ne og -vil je. 
Pfizer i Norge har som mål å gjø re våre 
le ge mid ler til gjen ge li ge for nors ke pa si en ter 
så raskt som mu lig. Kon fi den sia li tet er en 
sen tral for ut set ning for at vi skal ha hand-
lings rom i me to de vur de rings pro ses sen.

Mott att 1.2.2019, god kjent 7.2.2019.

«Konfidensialitet er en  
sentral forutsetning for at  
vi skal ha handlingsrom  
i metodevurderingsprosessen»
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in ter es se kon flik ter: Ar beids gi ver, Pfizer, er et in ter na sjo-
nalt le ge mid del sel skap som ut vik ler og mar keds fø rer 
le ge mid ler in nen man ge te ra pi om rå der.

ODD VAR SOLLI
er ut dan net sam funns øko nom med ph.d. i hel se-
øko no mi. Han er le der for hel se øko no mi av de lin-
gen i Pfizer i Norge og har tid li ge re ar bei det med 
me to de vur de ring i Sta tens le ge mid del verk.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Ar beids gi ver, Pfizer, er et in ter na sjo-
nalt le ge mid del sel skap som ut vik ler og mar keds fø rer 
le ge mid ler in nen man ge te ra pi om rå der.
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Primær- og senrehabilitering 
av hjerneslag og traumatisk hjerneskade
• Døgnopphold på 3-4 uker
• Individuelt tilpasset
• Synsvurdering/synstrening
• Samtale psykolog/sosionom
• Medisinsk vurdering av lege

• Språktrening med logoped
• Gang og funksjonstrening
• Gruppeaktiviteter inne og ute
• Intensiv arm- og håndtrening

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
Fredrik Colletts vei 13, 2614 Lillehammer
Tlf. 61 24 91 00 - Inntak 61 29 42 00 - skogli@skogli.no - www.skogli.no



Er du plaget 
med tørr hud?

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

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

MYKGJØR 

HUDEN & 

DEMPER 

KLØE

Canoderm 5 % krem (karbamid). Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av atopisk eksem. 
Les pakningsvedlegget nøye. Unngå å få krem i øyne, nese, ører, åpne sår eller på slimhinner. Kremen kan svi. ACO Hud Nordic AB. www.perrigo.no
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En fal litt er klæ ring  
for nors ke kir ur gis ke fag mil jø er?

Det er fag folk som må vur de re 
in di ka sjon for hel se hjelp.

Af ten pos ten offentligjorde 14. ja nu ar i år  
en lis te på 17 kir ur gis ke inn grep som hel se-
mi nis ter Bent Høie ber hel se fo re ta ke ne 
slutt e å bru ke el ler bru ke mind re (1). 
 Be grun nel sen er at man i Eng land er kom-
met frem til at dis se me to de ne har li ten 
do ku men tert eff ekt. Men også Hel se Sør-Øst 
har, iføl ge Høie, sett på bru ken av dis se 
me to de ne og på vist over for bruk. Ut fa sing 
ville an gi ve lig til sva re om trent halv par ten 
av ak ti vi tets bud sjett et for et stort sy ke hus 
som Sy ke hu set i Vestfold.

Det for uro li ger meg at hel se mi nis te ren 
fin ner det nød ven dig å gi hel se fo re ta ke ne 
spe si fik ke, fag li ge an be fa lin ger. At en pro se-
dy re ut fø res for ofte, må jo bety at for 
 eks em pel kir ur gi for karpaltunnelsyndrom  
i man ge til fel ler ut fø res på feil el ler mang-
len de in di ka sjo ner, og at kneartroskopi ved 
de ge ne ra ti ve li del ser ut fø res i stort om fang 
til tross for do ku men ta sjon av mang len de 
eff ekt. Hva kan så det kom me av? Er det 

kir ur ge ne som ikke er fag lig opp da tert og 
som mang ler kri tisk, vi ten ska pe lig hold ning 
til eget fag, el ler er det øko no mis ke mo ti ver 
som svek ker kra ve ne til in di ka sjons stil ling 
mot bedre vi ten de? Uan sett er det in gen 
and re enn fag mil jø ene selv som kan ryd de 
opp i over for bru ket – ved kri tisk å ana ly se re 
år sa ker og drøf te hva som er hold ba re in di-
ka sjo ner for hvert en kelt inn grep. Dett e bør 

føl ge av fag li ge ret nings lin jer i tråd med 
in ter na sjo na le stan dar der. Hvis ikke fag -
miljø ene selv tar grep, ri si ke rer vi igjen at 
over for bruk fort sett er helt til hel se myn dig-
he te ne opp da ger det og så ut ste der an be fa-
lin ger av ty pen vi nå ser.

Når fag mil jø ene selv ikke tar sty rin gen  
og ryd der opp i egen prak sis, kan ad vars ler 
om spe si fik ke pro se dy rer spredt til be folk-
nin gen føre til at me to de ne hel ler ikke 
bru kes der de vir ke lig er in di sert. Jeg vil for 
eks em pel tro at en del fast le ger kan kom me 

til å slutt e å hen vi se pa si en ter som fal ler 
in nen for ka te go ri ene hel se mi nis te ren har 
«svar te lis tet», til kir ur gisk vur de ring. Be folk-
nin gen kan også lett sitt e igjen med inn-
trykk av at dis se inn gre pe ne ald ri skal ut fø-
res, og der med møte fag lig kor rek te an be fa-
lin ger med mis tro. Det er ikke bra for til li ten 
til me di sins ke fag mil jø er når det kom mer 
frem slike eks emp ler på mang len de evne til 
å ryd de i eget hus.

Mott att 6.2.2019, god kjent 7.2.2019.

PER BRODAL
pabrodal@gmail.com
er pro fes sor eme ri tus i me di sin (ana to mi) ved  
Institutt for me di sins ke ba sal fag, Uni ver si te tet  
i Oslo, med spe si al kom pe tan se in nen nev ro bio lo gi 
og me di sinsk ut dan ning.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Dom me rud T, Skog strøm L. Hel se mi nis te ren ber 

sy ke hu se ne slutt e med ope ra sjo ner som ikke har 
eff ekt. Af ten pos ten 14.1.2019.  (7.2.2019).

«Det er ingen andre enn 
fagmiljøene selv som kan 
rydde opp i overforbruket»

Abonner på Tidsskriftets nyhetsbrev
H O L D  D E G  O P P DAT E R T

Våre artikler kommer først på nett. Gjennom nyhetsbrevet  
blir du presentert for en bred og variert sammensetning  
av ukens siste artikler.

Få oversikt over de sist utlyste stillingene på legejobber.no
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Si vil om buds man nens utt a lel ser  
om ulov lig tvangs me di si ne ring

To ny li ge sa ker ty de lig gjør at 
da gens tvangs me di si ne rings-
prak sis er ulov lig. Prak si sen må 
umid del bart opp hø re, og of re ne 
må kom pen se res.

I en tid li ge re ar tik kel i Tids skrif tet har jeg 
på vist at norsk tvangs me di si ne rings prak sis 
er ulov lig og men nes ke retts stri dig (1). Lo ven 
har si den 1981 stilt som vil kår at tvangs me di-
si ne ring med «stor sann syn lig het» vil med-
fø re hel bre del se el ler ve sent lig bed ring,  
el ler hind re ve sent lig for ver ring. Vil kå ret 
føl ger som en selv føl ge lig het av hen sy net  
til å unn gå feil be hand ling og er dess uten 
be grun net i tor tur for bu det ned felt i Den 
eu ro pe is ke men nes ke retts kon ven sjon art. 3. 
Det kre ver at man med stor sann syn lig het 
kan for ut si po si ti ve eff ek ter før be hand lin-
gen igang sett es.

Un der sø kel ser gjort av blant an net Kunn-
skaps sen te ret for hel se tje nes ter, gjen gitt  
i Pauls rud-ut val gets ut red ning (2), vis te at 
po si ti ve eff ek ter av an ti psy ko ti ka på grup pe-
ni vå (10�–�25 %) er alt for lave for at man skal 
kun ne for ut si dett e. Helt si den vil kå ret ble 
inn ført, har prak sis vært byg get på håp og 
ube grun ne de på stan der om po si tiv be hand-
lings eff ekt. Dett e kom mer ikke minst frem  
i et om fatt en de be hand lings re gi me der 
man, når et me di ka ment ikke vir ker som 
hå pet, prø ver seg frem med sta dig nye me di-
ka men ter og sta dig nye do ser.

Jeg utt al te også at fyl kes man nen som 
kla ge in stans for ved tak om tvangs me di si ne-
ring er et rent sand på strø ings or gan.

Si vil om buds man nens utt a lel ser
I to ny li ge av gjø rel ser har Si vil om buds man-
nen utt alt at da gens tvangs me di si ne rings-
prak sis er ulov lig. Av gjø rel se ne gjel der 

 av slag i kla ge sa ker truff et av Fyl kes man nen  
i Aust- og Vest-Agder (3) og Fyl kes man nen  
i Oslo og Akershus (4). Be grun nel se ne er noe 
for skjel li ge, først og fremst på grunn av ulik 
tol king av lo vens krav om «stor sann syn lig-
het» av be hand lings eff ekt. Fyl kes man nen  
i Aust- og Vest-Agder men te – noe uklart – at 
kra vet in ne bar mer enn van lig sann syn lig-
hets over vekt, alt så mer enn noe over 50 pro-
sents sann syn lig het (3). Fyl kes man nen i Oslo 
og Akershus men te der imot at «stor sann-
syn lig het» ikke for ut sett er sann syn lig hets-
over vekt for kva li fi sert po si tiv eff ekt (4). Det 
er, for å si det mildt, lite be tryg gen de at så 
uli ke opp fat nin ger av dett e vil kå ret gjen-
nom fle re tiår har vært grunn laget for ti tu-
sen vis av tvangs ved tak. Stand punk tet Fyl kes-
man nen i Oslo og Akershus inn tar har da 
hel ler ald ri tid li ge re vært utt rykt. For kla rin-
gen er tro lig at lo vens krav be visst er til si de-
satt, da dett e kra vet i rea li te ten umu lig gjør 
gjel den de tvangs me di si ne rings prak sis.

Si vil om buds man nen utt a ler at kra vet  
om «stor sann syn lig het» be tyr noe an net  
og mer enn al min ne lig sann syn lig hets -
overvekt. Kra vet knytt er seg til den en kel te 
pa si ent. Psy kisk hel se vern lo ven gir ikke 
hjem mel for å «for sø ke» el ler «prø ve ut» 
tvangs me di si ne ring hvis kra vet til «stor 
sann syn lig het» ikke er opp fylt. Plik ten for  
å be grun ne at vil kå ret er opp fylt er svært 
streng og re fe re rer seg ikke bare til den 
in di vi du el le pa si en ten, men også til det 
en kel te le ge mid de let tvangs ved ta ket gjel der. 
Ved ta ket må vise hva som be grun ner at 
nett opp dett e le ge mid de let med stor sann-
syn lig het vil ha til strek ke lig po si tiv eff ekt  
for nett opp den ne pa si en ten.

Fyl kes men ne ne ar gu men ter te for at sann-
syn lig hets kra vet ikke kun ne for stås strengt 
på grunn av så kal te re el le hen syn. Et gjen-
nom gå en de syns punkt var at lo ven ikke 
kun ne hind re tvangs me di si ne ring når den 
fag lig an svar li ge men te at det ville være 
ufor svar lig og uetisk å unn la te det. Det ble 
også vist til Fel les ka ta lo gens me di ka ment-
opp lys nin ger og til na sjo na le ret nings lin jer 
for be hand ling med an ti psy ko ti ka. Si vil -
ombuds man nen av vis te alt dett e: Spørs må-
let gjel der et lov be stemt krav, sier han, ikke 
et fag lig el ler etisk spørs mål. Fel les ka ta lo gen 
sier in gen ting om sann syn lig het for po si tiv 
eff ekt for den en kel te pa si en ten. De na sjo -
nale ret nings lin je ne gjel der dess uten ute luk-
ken de me di ka men ter som til bys pa si en ten, 
ikke vil kå re ne for tvangs me di si ne ring (3, 4).

I sa ken be hand let av Fyl kes man nen i Oslo 
og Akershus kon klu der te Si vil om buds man-
nen med at fyl kes man nens opp fat ning av 
lo ven var åpen bart uhold bar og at ved ta -
kene om tvangs me di si ne ring var ulov li ge 
(4). I Fyl kes man nen i Aust- og Vest-Agders 
sak kon klu der te Si vil om buds man nen med 
at det var be grun net tvil om lo vens krav var 
opp fylt, mens be grun nel ses plik ten un der 
in gen om sten dig het var det (3).

Ut ifra Pauls rud-ut val gets un der sø kel ser 
av kunn skaps grunn laget slo om buds man-
nen fast at «treff sik ker he ten ved bruk av 
an ti psy ko ti ka er usik ker og lav, både ved 
akutt be hand ling og – sær lig – ved ved li ke-
holds be hand ling.» Om buds man nen tok 
ikke stil ling til om kunn skaps grunn laget 
ge ne relt er eg net til å til freds stil le kra vet  
om stor sann syn lig het ved før s te gangs -
behand ling. Dett e, sier han, «må be hand-
lings an svar li ge og Fyl kes men ne ne i hver 
en kelt sak ta stil ling til og be grun ne kon-
kret, i tråd med psy kisk hel se vern lo ven og 
for valt nings lo ven.» I vir ke lig he ten er det 
ge ne rel le kunn skaps grunn laget nett opp 
ikke eg net til å kun ne for ut si at pa si en ten 
med stor sann syn lig het vil opp nå kva li fi sert 
po si tiv eff ekt av me di ka men tet.

Kon se kven ser av av gjø rel se ne
De to sa ke ne er kon kre te ut slag av en ge ne-
rell prak sis som både gjel der tvangs me di si-
ne rings ved tak og fyl kes men ne nes ved tak  
i kla ge sa ker. Fyl kes man nen i Oslo og Akers-
hus sier da også utt ryk ke lig at hvis «stor 
sann syn lig het» kre ver 50 pro sent sann syn-
lig het el ler mer, «vil dett e kun ne in ne bæ re 
be ty de li ge end rin ger i be hand lings prak sis.» 
Si vil om buds man nen kom men te rer på 
un der for stått vis: Hvis dett e stem mer, gir  
en slik ulov lig prak sis al vor lig grunn til 
be kym ring (4).

At det stem mer, er utvil somt. Den ulov li ge 
prak si sen har på gått i hvert fall i ti å re ne 

«Ved taks an svar li ge i psy kia -
trien har ald ri hatt grunn  
til å tro at til strek ke lig po si tiv 
ef fekt lot seg for ut si med  
stor sann syn lig het»

«Si den det drei er seg om  
mas se over tre del ser av lo ven, 
vil det måt te opp nev nes et 
 utvalg som får i opp ga ve  
å kart leg ge om fan get av de 
ulov li ge ved ta ke ne»
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som får i opp ga ve å kart leg ge om fan get av 
de ulov li ge ved ta ke ne som er truff et gjen-
nom åre ne, og vur de re hvor le des pa si en te ne 
skal kom pen se res for over gre pe ne.

Mott att 11.2.2019, god kjent 11.2.2019.

KE TIL LUND
kl@lundogco.no
er tid li ge re ad vo kat og høy es te retts dom mer.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Han er med lem av Retts vern-  
og psy kia tri ut val get i ICJ Norge – Den in ter na sjo na le 
 ju rist kom mi sjon, av de ling Norge.

si den vil kå ret om «stor sann syn lig het» ble 
inn ført i 1981. Ved taks an svar li ge i psy kia -
trien har ald ri hatt grunn til å tro at til strek-
ke lig po si tiv eff ekt lot seg for ut si med stor 
sann syn lig het. Og ett er at Pauls rud-ut val get 
frem la sin ut red ning i 2011, har hver ken 
fyl kes menn el ler hel se myn dig he ter vært 
uvi ten de om prak si sen. At de ikke har brydd 
seg om ulov lig he te ne, som ett er all sann syn-
lig het har ska det langt fle re enn det mind re-
tal let som har pro fitt ert, er av sky vek ken de. 
Dett e kan bare for stås i lys av at den ne pa si-
ent grup pen ikke har ster ke tals per so ner, og 
hver ken nev ne ver dig har in ter es sert pub li-

kum el ler me dia (med noen få he der li ge 
unn tak de se ne re år), og der for hel ler ikke 
po li ti ker ne.

Myn dig he te ne må selv føl ge lig om gå en de 
ta skritt for å brin ge den ulov li ge prak si sen 
til opp hør. Det er like selv føl ge lig at of re ne 
må kom pen se res for ulov lig he te ne. I den ne 
sam men hen gen er det av in ter es se at Si vil-
om buds man nen i en av de oven nevn te 
sa ke ne ber i Fyl kes man nen i Oslo og Akers-
hus «vur de re hvor dan det kan bø tes på den 
urett som er be gått over for kla ge ren» (4). 
Si den det drei er seg om mas se over tre del ser 
av lo ven, vil det mått e opp nev nes et ut valg 

LIT TE RA TUR
1 Lund K. Tvangs me di si ne ring må for bys. Tidsskr 

Nor Legeforen 2017; 137: 263�–�5. 
2 Norges off ent li ge ut red nin ger. Økt selv be stem -

melse og retts sik ker het – Ba lan se gan gen mel lom 

 selv be stem mel ses rett og om sorgs an svar i psy kisk 
hel se vern. NOU 2011:9.  (6.2.2019).

3 Si vil om buds man nen. Utt a lel se 2017/543. 
Tvangs me di si ne ring – sær lig om kra vet til «stor 
sann syn lig het» for po si tiv eff ekt.  (6.2.2019).

4 Si vil om buds man nen. Utt a lel se 2017/3156. Fyl kes-
man nens ved tak om tvangs me di si ne ring – krav 
om «stor sann syn lig het» for ve sent lig po si tiv eff ekt 
og en kel te and re vil kår.  (6.2.2019).
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Immunglobulin mot respiratorisk syncytialvirus.                            ATC-nr.: J06B B16
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til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Forebygging av alvorlige nedre luftveisinfeksjoner som krever sykehusinnleggelse forår- 
saket av respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) hos barn med stor risiko for RS-virus-sykdom: Barn 
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som har hatt behov for behandling for bronkopulmonal dysplasi i løpet av de siste 6 måneder, barn <2 
år med medfødt hjertesykdom som er av hemodynamisk betydning.
Dosering: Anbefalt dosering er palivizumab 15 mg/kg kroppsvekt 1 gang i måneden i perioder med 
forventet RS-virusrisiko i befolkningen. Volum av tilberedt palivizumaboppløsning (ml) som skal admin-
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RS-virussesongen. De påfølgende doser bør gis hver måned gjennom hele RS-virussesongen. Det 
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Påfølgende doser bør fortsette månedlig gjennom resten av RS-virussesongen for barn som fortsatt har 
høy RS-virusrisiko. Injeksjonsvolum >1 ml bør fordeles på flere doser. Effekten ved andre doser enn 15 
mg/kg, eller ved annen dosering enn månedlig i hele RS-virussesongen, er ikke fastslått. Tilberedning/

Håndtering: Hetteglass uten konserveringsmiddel klar til bruk (engangsbruk). Skal ikke fortynnes. Skal 
ikke ristes. Både 0,5 ml og 1 ml hetteglass inneholder et overskudd som tillater opptrekking av hhv. 50 
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injeksjonssted pga. risiko for skade på isjiasnerven. Injeksjonsvolum >1 ml bør fordeles på flere doser.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller for andre humaniserte monoklonale an-
tistoffer.
Forsiktighetsregler: Allergiske reaksjoner inkl. svært sjeldne tilfeller av anafylaksi, anafylaktisk sjokk 
og dødsfall er rapportert. Medikamenter til behandling av allergiske reaksjoner bør være til-gjengelig 
for umiddelbar bruk ved administrering. En moderat til alvorlig akutt infeksjon eller febril sykdom kan 
berettige utsettelse av bruken, med mindre utsettelsen utgjør en større risiko. En lett febril sykdom som 
mild øvre luftveisinfeksjon, er normalt ikke grunn for utsettelse av palivizumab. Gis med forsiktighet ved 
trombocytopeni eller annen ko-agulasjonsforstyrrelse.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, seJ06B B16. 

Palivizumab forventes ikke å interferere med immunresponsen på vaksiner. Palivizumab kan  
forstyrre immunbaserte RS-virusdiagnostiske tester, f.eks. noen antigenpåvisningsbaserte analyser.  
Palivizumab hemmer virusreplikasjon i cellekultur og kan forstyrre virale cellekulturanalyser.  
Palivizumab forstyrrer ikke reverstranskriptase polymerasekjedereaksjonsbaserte analyser. Analyse- 
forstyrrelser kan føre til falske negative RS-virusdiagnostiske testresultater. Diagnostiske testresultater 
bør derfor brukes sammen med kliniske funn for å veilede medisinske beslutninger.
Graviditet, amming og fertilitet: Ikke relevant pga. ikke indisert til bruk hos voksne.
Bivirkninger: Mest alvorlig er anafylaksi og andre akutte overfølsomhetsreaksjoner. Feber, utslett og 
reaksjoner på injeksjonsstedet er vanlig. Svært vanlige (≥1/10): Hud: Utslett. Øvrige: Feber. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Luftveier: Apné1. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni1. Hud: Urticaria1. Nevrologiske: Konvulsjon1. Ukjent frekvens: Im-
munsystemet: Anafylaksi, anafylaktisk sjokk (dødsfall er rapportert i noen tilfeller)1. Luftveier: Økt astma-
frekvens hos premature (uklar årsakssammenheng)1. 1 Identifisert fra overvåkning etter markedsføring.
Overdosering/Forgiftning: En dose på 22,27 mg/kg til ett barn har ikke vist medisinske følger. Doser 
opptil 85 mg/kg er rapportert, og i noen tilfeller ble bivirkninger rapportert tilsvarende de observert  
for doser >15 mg/kg. Behandling: Pasienten overvåkes for tegn eller symptomer på bivirkninger, og 
hensiktsmessig symptomatisk behandling settes i gang umiddelbart.
Egenskaper: Klassifisering: Palivizumab er et humanisert IgG1k monoklonalt antistoff rettet mot en 
epitop på det A-antigene setet på fusjons-proteinet til respiratorisk syncytial-virus (RS-virus), og er sam-
mensatt av humane (95%) og murine (5%) antistoffsekvenser. Palivizumab har potent nøytraliserende 
og fusjonshemmende aktivitet mot både RS-virus type A og B. Absorpsjon: Månedlige intramuskulære 
doser på 15 mg/kg gir etter ca. 30 dagers bruk, laveste serumkonsentrasjoner på ca. 40 μg/ml etter 1. 
injeksjon, ca. 60 μg/ml etter 2. injeksjon og ca. 70 μg/ml etter 3. og 4. injeksjon. Fordeling: Distribusjons-
volum ca. 57 ml/kg. Halveringstid: Ca. 20 dager hos barn.
Oppbevaring og holdbarhet:  Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Oppbevar-
es i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Skal gis rett etter at dosen er opptrukket i sprøyten. 
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning: 100 mg/ml, 0,5 ml (hettegl.) kr 5412,30. 1ml  
(hettegl.) kr 9160,50. Refusjon: Synagis har ikke forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes individuell 
refusjon. For informasjon om individuell stønad, se helfo.no. 

Sist endret: 28.01.2016.  For siste oppdaterte pris se Felleskatalogen.no 

Referanser: 1. Synagis SPC avsnitt 4.3, 4.8 og 5.1  sist oppdatert 08.05.2018. 
2. For informasjon om individuell stønad, se helfo.no.
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Kontraindikasjoner Overfølsomhet for innholdsstoffene eller for

andre humaniserte monoklonale antistoffer

Alvorlige bivirkninger Anafylaksi og andre akutte overfølsomhets- 

reaksjoner

Vanlige bivirkninger Feber, utslett og reaksjon på injeksjonsstedet

Refusjon Det kan søkes individuell refusjon. Synagis har

ikke forhåndsgodkjent refusjon
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Tumoragnostiske le ge mid ler  
og framtidig kreft be hand ling

I no vem ber 2018 ble et tumoragnostisk me di ka ment til bruk mot kreft 
god kjent i USA. Be gre pet tumoragnostisk er ikke umid del bart for ståe lig, 
og man ge er nok ikke kjent med god kjen nin gen av me di ka men tet laro-
trectinib. Men tumoragnostiske le ge mid ler kan få stor be tyd ning for  
framtidig kreft be hand ling.

Ett er at imatinib ble in tro du sert for 
snart 20 år si den, er vi blitt vant til 
utt ryk ket «mål rett et kreft be hand-
ling». Det be teg ner be hand ling rett et 

mot mo le ky læ re for and rin ger i kreft cel le ne 
som dri ver tu mor ut vik lin gen. Et eks em pel 
på et slikt end ret mo le kyl, gjer ne kalt onko-
protein, er fu sjons pro tei net BCR-ABL, som  
er syk doms dri ven de hos fler tal let av pa si en-
te ne med kro nisk mye lo gen leu ke mi og hos 
man ge pa si en ter med akutt lym fa tisk leu ke-
mi. Det er ikke uvan lig at et be stemt onko-
protein fore kom mer ved fle re uli ke kreft syk-
dom mer, og et mål rett et me di ka ment kan 
der for ha eff ekt mot svuls ter med svært ulik 
his to lo gisk klas si fi ka sjon. For eks em pel er 
tyrosinkinasehemmeren dabrafenib god-
kjent til be hand ling av to så uli ke kreft for-
mer som me la nom og ikke-små cel let lun ge-
kreft, gitt at svuls ten har en be stemt mu ta-
sjon i BRAF-ge net.

Imid ler tid har in gen av de mål rett e de 
kreft me di ka men te ne som er god kjen te til 
bruk i Norge, in di ka sjo ner som er løs rev ne 
fra tra di sjo nell his to lo gisk klas si fi ka sjon. 
In di ka sjo ne ne er ba sert på svuls tens or gan- 
el ler vevs opp rin nel se. Det er den ne kob lin-
gen mel lom his to lo gi og te ra pi som nå 
bry tes ved at U.S. Food and Drug Ad mi ni stra-
tion (FDA) i no vem ber god kjen te me di ka-
men tet larotrectinib med tumoragnostisk 
in di ka sjon (1). Tumoragnostisk er sam men-
satt av en latinsk og en gresk ordstamme  
og kan over sett es som «uten kunn skap om 
svuls ten». Larotrectinib ble god kjent til 
be hand ling av voks ne og barn med so li de 
svuls ter med gen fu sjon av et tropomyosin-
reseptorkinasegen (NTRK). I til legg er det et 
krav at svuls ten skal ha me ta sta sert el ler at 
pa si en ten ikke skal ha and re be hand lings -
alter na ti ver, men det er in gen kob ling til 
his to lo gisk klas si fi ka sjon. Ag nos tisk be tyr 
alt så i den ne sam men hen gen at kunn skap 
om svuls tens his to lo gis ke klas si fi ka sjon ikke 
har be tyd ning for valg av me di ka men tet.

Før s te rene tumoragnostiske le ge mid del
Larotrectinib er det før s te legemidlet med 
ute luk ken de tumoragnostisk in di ka sjon. 
Al le re de i mai 2017 ble imid ler tid det im-
mun te ra peu tis ke an ti stoff et pembrolizu-
mab, rett et mot den immunhemmende 
re sep to ren PD1, god kjent av de ame ri kans ke 
le ge mid del myn dig he te ne med tumoragnos-
tisk in di ka sjon (2). God kjen nin gen gjaldt 
be hand ling av me ta sta tis ke so li de svuls ter 
med så kalt mikrosatellittinstabilitet. In di ka-
sjo nen var alt så ba sert på en be stemt bio-
mar kør, men ikke på his to lo gisk tu mor type. 
Til for skjell fra larotrectinib var pembrolizu-
mab al le re de god kjent til be hand ling av 
me la no m og noen and re tu mor ty per da  
det i til legg fikk en tumoragnostisk in di ka-
sjon.

Før larotrectinib kan gis til en pa si ent,  
må on ko ge net NTRK på vi ses som bio mar kør  
i svuls ten. Ge net fin nes i tre ut ga ver, NTRK1,  
2 og 3, som ko der for hhv. tropomyosin-resep-
torkinase (TRK) A, B og C (3). TRK-mo le ky le ne 
fin nes i cel le mem bra nen og er re sep to rer  
for cy to ki ner av nevrotrofinklassen. Hver av 
re sep to re ne har sine fore truk ne li gan der, 
men det er også en viss pro mis kui tet. Med 
det me nes at nevrotrofiner i høy kon sen tra-
sjon kan ak ti ve re and re enn «egne» re sep to-
rer. Re sep to re ne er best stu dert i ner ve vev 
der de utt ryk kes av nev ro ner og er vik ti ge  
for nor mal ut vik ling av både det sen tra le og 
pe ri fe re ner ve sy ste met. Re sep to re ne fin nes 
også utt rykt i en rek ke cel ler i and re vev  

i krop pen som bein, lun ger, bukspyttkjerte-
len og im mun sy ste met (4). Bin ding av nevro-
trofin til en TRK-re sep tor ak ti ve rer re sep to-
ren og ut lø ser en sig nal kas ka de i cel len via 
fle re uli ke sig nal vei er, for eks em pel mito-
genaktivert proteinkinase. Av hen gig bl.a. av 
cel le ty pe, vil sig na let star te et cel le pro gram 
for diff e ren sie ring, cel le de ling el ler be skyt-
tel se mot cel le død (4).

On ko ge ner og onkoproteiner
Det før s te eks emp let på at et NTRK-gen kun ne 
fun ge re som et on ko gen, ble opp da get al le- 
 re de i 1982, det sam me året som det ble 
på vist at pa si en ter med kro nisk mye lo gen 
leu ke mi had de en gen fu sjon mel lom ge ne ne 
Bcr og Abl (5). Men det var først da seven- 
 se ring av DNA og RNA fra kreft svuls ter ble 
star tet i stor ska la at man fikk kart lagt om-
fan get av gen fu sjo ner som in vol ver te NTRK-
ge ner. Til for skjell fra Abl-ge net, som har  
Bcr som sin fore truk ne fu sjons part ner, blir 
NTRK-ge ner om gjort til on ko ge ner av en hel 
rek ke for skjel li ge part ner ge ner. Omtrent  
50 uli ke pro tei ner er på vist som part ne re,  
i ho ved sak pro tei ner med et dimeriserings-
domene, som ett er en fu sjon er statt er den 
eks tra cel lu læ re de len av TRK-re sep to rer (3). 
Dimeriseringsdomenene for år sa ker at to og 
to fu sjons pro tei ner slår seg sam men og at 
den gjen væ ren de in tra cel lu læ re de len av 
re sep tor mo le ky let ak ti ve res til sig nal for mid-
ling uten at det er bun det nevrotrofin til 
re sep to ren.

Et an net ka rak te ris tisk trekk ved NTRK- 
on ko ge ne ne er de opp trer ved en rek ke 
uli ke kreft syk dom mer (4). De fore kom mer  
i re la tivt van li ge kreft for mer som lun ge-
kreft, ko lo rek tal kreft og glioblastom, men 
bare hos 1�–�3 % av dis se pa si en te ne. De er 
enda sjeld ne re hos pa si en ter med me la nom 
el ler plateepitelkarsinom i nak ke- og hode-
re gi o nen. I de sjeld ne kreft for me ne kon ge ni-
talt fibrosarkom og sek re to risk bryst kar si-
nom er fore koms ten av NTRK-on ko ge ner 
der imot nær 100 % (4).

Larotrectinib og entrectinib, som er un der 
kli nisk ut prø ving, er småmolekylære stoff er 
som blok ke rer sig na let fra TRK-onkoprotei-
nene. De ame ri kans ke le ge mid del myn dig-
he te nes god kjen ning av larotrectinib var 
ba sert på en ana ly se av tre fase 1- og 2-stu di er 
med 55 barn og voks ne med 17 uli ke NTRK-
fu sjons po si ti ve kreft syk dom mer (6). Re sul ta-

«Vil organ- og vevsbasert 
klassifikasjon gradvis tre  
i bakgrunnen for en mole- 
kylær grovsortering av kreft- 
svulster?»
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mel de seg. Til sva ren de pro blem stil lin ger er 
kjent fra and re bio mar kø rer som har be tyd-
ning for te ra pi valg, men sett es på spis sen 
her for di vo lu met av prø ver kan bli svært 
stort og gren se kost na den for hver ny på vist 
pa si ent kan bli høy der som tes ten skal til bys 
pa si ent grup per med lav fore komst. Sam- 
 ti dig er det grunn til å tro at vi får nye, lig-
nen de ut ford rin ger ved at det vil bli ut vik let 
me di ka men ter rett et mot and re lav fre - 
kven te onkoproteiner. Tes ter ba sert på høy-
kapasitetssekvensering som kan på vi se  
man ge uli ke on ko ge ner sam ti dig, in klu si ve 
NTRK-fu sjons ge ner, vil an ta ge lig kom me  
i al min ne lig bruk om kort tid. Slike tes ter 
kan bli ri me li ge re enn et batt e ri av tes ter for 

i Norge til å ut gjø re vel 90 per so ner per år 
(7). Sam ti dig er kjen ner de at nep pe mer enn 
halv par ten av dis se vil bli iden ti fi sert.

Tes ting for NTRK-fu sjons gen el ler TRK- 
fu sjons pro tein kan gjø res på uli ke må ter. 
Både nu klein syre se kven se ring, fluo re scens 
in situ-hyb ri di se ring (FISH) og re vers tran- 
skriptase-po ly me ra se kje de re ak sjon (RT-PCR) 
kan på vi se fu sjons ge ner, og im mun his to- 
 kje mi kan på vi se pro tei ne ne. Del vis på 
grunn av de man ge uli ke fu sjons part ner ne 
er det knytt et me to do lo gis ke ut ford rin ger 
til alle dis se tes te ne. Spørs må let om hvor lav 
fore koms ten må være in nen for en be stemt 
kreftt y pe for at det skal være ak sep ta belt  
å unn la te å tes te for dis se on ko ge ne ne, vil 

tet av stu di e ne ble pub li sert i tids skrif tet 
New Eng land Journal of Medicine i feb ruar 
2018 og vis te lang va rig kli nisk re spons hos 
75�–�80 % av pa si en te ne, uten noen bi virk nin-
ger av grad 4 el ler 5 vur dert som for år sa ket 
av me di ka men tet. ASAT- el ler ALAT-stig ning 
ble på vist hos ca. 40 % av pa si en te ne og var 
den hyp pig ste bi virk nin gen (6).

Å iden ti fi se re pa si en ter
De re la tivt få pa si en te ne som kan ha nytt e av 
larotrectinib, må alt så iden ti fi se res blant en 
stor grup pe av pa si en ter med en rek ke uli ke 
kreft for mer. I Bay ers søk nad til det nors ke 
Be stil ler fo rum om vur de ring av larotrecti-
nib an slår de den ak tu el le pa si ent grup pen  

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Illustrasjon: Sylvia Stølan
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enkeltonkogener og vil kun ne gi en onko-
genprofil for den en kel te svuls ten. Nytt en av 
en slik pro fil vil na tur lig vis av hen ge av hvor 
in for ma tiv pro fi len er for pro gno se og hvor 
sty ren de den blir for te ra pi valg.

Ny ret ning for on ko lo gi en?
Inn fø rin gen av tumoragnostiske me di ka-
men ter gir grunn til re flek sjon rundt klas si-
fi ka sjo nen av svuls ter. Vil or gan- og vevs ba-
sert klas si fi ka sjon grad vis tre i bak grun nen 

for en mo le ky lær grov sor te ring av kreft-
svuls ter? Vil vi ett er hvert snakke om for 
eks em pel «TRK-svulst med co lon lo ka li se-
ring»? Helt sik kert er det at on ko lo gi en ikke 
kan være tumoragnostisk i or dets grunn - 
be tyd ning. Det er et ok sy mo ron å be nev ne 
ny kunn skap som man gel på kunn skap, 
men kan skje er gam mel kunn skap i ferd 
med å bli mind re ak tu ell.

Mott att 2.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 9.1.2019,  
god kjent 23.1.2019.

MAG NE BØR SET
magne.borset@ntnu.no 
er pro fes sor i cel le bio lo gi og he ma to lo gisk on ko-
lo gi ved Institutt for kli nisk og mo le ky lær me di sin, 
NTNU og har bi stil ling som over le ge ved Av de ling 
for im mu no lo gi og trans fu sjons me di sin, St. Olavs 
hos pi tal.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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GLP-1 analogen semaglutid (Ozempic) 

har fått forhåndsgodkjent refusjon hos 

voksne med utilstrekkelig kontrollert 

type 2 diabetes (4). Semaglutid gis en 

gang i uken som en injeksjon. 

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.  

Refusjonskoder: 
ICPC: T90 

ICD: E11 

Vilkår: 232 

Refusjon ytes i kombinasjon med 

metformin til pasienter som ikke oppnår 

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 

tolererte dose metformin. 

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Refusjon av Ozempic ved type 2 
diabetes 
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1. https://legemiddelverket.no/nyheter/risiko-for-alvorlig-vevsskade-fourniers-gangren-ved-bruk-

av-sglt2-hemmere-natriumglukose-kotransportor-2-hemmere (17.02.2019)  
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Studie etter godkjenning bekreftet ikke økt overlevelse 
med behandling av Lartruvo
 Lartruvo (olaratumab) ble godkjent for bruk hos pasienter med avansert eller metastatisk 

bløtvevssarkom. Legemidlet skal brukes i kombinasjon med doksorubicin hos pasienter 

som ikke kan opereres eller få strålebehandling, og som ikke har vært behandlet med  

doksorubicin tidligere. Studien som lå til grunn for godkjenningen viste en økt total  

overlevelse på 11, 8 måneder (2). Lartruvo ble godkjent med betingelse om at det skulle 

gjøres en bekreftende studie av effekten etter godkjenningen.  

Det ble ikke sett noen nye bivirkninger i studien og sikkerhetsprofilen var sammenlignbar 

mellom studiearmene. Legemiddelprodusenten gjennomgår nå resultatene fra studien 

ytterligere og arbeider sammen med legemiddelmyndighetene om nødvendige tiltak.

Lartruvo fikk nei i Beslutningsforum i februar 2018 og er derfor ikke tatt i bruk i Norge.  

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til onkologer ved aktuelle sykehus- 

avdelinger, samt aktuelle sykehusapotek, for å informere om studieresultatene. 

Risiko for alvorlig vevsskade ved bruk av SGLT2-
hemmere 
Natriumglukose-kotransportør 2-hemmere (SGLT2-hemmere) brukes til behandling av  

diabetes type 2. I Norge selges Forxiga (dapagliflozin), Xigduo (dapagliflozin/metformin), 

Qtern (dapagliflozin/saksagliptin), Jardiance (empagliflozin), Synjardy (empagliflozin/

metformin), Glyxambi (empagliflozin/linagliptin), Steglatro (ertugliflozin), Segluromet 

(ertugliflozin/metformin) og Steglujan (ertugliflozin/sitagliptin).

Tilfeller av akutte infeksjoner som fører til skadet vev i området mellom kjønnsorgan og 

endetarm (nekrotiserende fascitt i perineum/Fourniers gangren) er rapportert til  

europeiske legemiddelmyndigheter. Fourniers gangren er en sjelden, men alvorlig og 

potensielt livstruende infeksjon. Den forekommer nesten utelukkende hos menn, men i 

forbindelse med bruk av SGLT2-hemmere er det også meldt hos kvinner (1). Det er meldt 

ett tilfelle i Norge.

Ved mistanke om Fourniers gangren skal SGLT2-hemmeren seponeres og  

behandling iverksettes umiddelbart (inkludert antibiotika og kirurgisk behandling). 

Be pasientene oppsøke legehjelp umiddelbart dersom de får sterke smerter, ømhet, 

erytem eller hevelse i genital- eller perineumområdet fulgt av feber eller sykdoms-

følelse. 

Urogenital infeksjon eller perineal abscess kan oppstå før nekrotiserende fascitt.

Råd til leger

 

 

 

 

 

 

 

Produktinformasjon vil bli oppdatert med ny sikkerhetsinformasjon om risikoen. Det er 

sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til fastleger, indremedisinere inkludert  

endokrinologer og diabetesleger, diabetessykepleiere, gynekologer, spesialister i  

nyresykdommer, akuttmedisin og kirurger.

Fase 3-studien (ANNOUNCE) viste ingen økt total overlevelse i gruppen som fikk 

Lartruvo i kombinasjon med doksorubicin, sammenlignet med gruppen som kun fikk 

doksorubicin. Derfor skal ingen nye pasienter starte behandling med Lartruvo (3). 
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Per son lig hets for styr rel ser er i mind re 
grad enn an tatt knytt et til vis se per son-
lig hets ty per. Dett e vi ser en ny stu die 
le det av Folkehelseinstituttet.

I en stu die, som ny lig ble pub li sert i det 
pre sti sje ful le tids skrif tet Ame ri can Journal  
of Psy chi a try, ble over 2 000 tvil lin ger in ter-
vju et to gan ger, først i pe ri oden 1999�–�2004, 
der ett er i pe ri oden 2010�–�2011 (1). Alle ble 
skå ret for per son lig hets for styr rel ser i hen-
hold til diagnoseklassifikasjonssystemet 
DSM-IV og for per son lig het ved bruk av 
per son lig hets tes ten Big Five In ven to ry  
i beg ge in ter vju run der.

De fles te per son lig hets for styr rel se ne var 
as so siert med høy ere ni vå er av per son lig hets-
trek ket nev ro ti sis me, det vil si en ten dens  
til å opp le ve ne ga ti ve fø lel ser som trist het, 
engs tel se el ler sinne, og la ve re ni vå er av 
ut ad vendt het, plan mes sig het og var me. Per - 
son lig hets for styr rel ser var i svært li ten grad 
as so siert med åpen het for nye er fa rin ger.

Re sul ta te ne ty der på at arv bar he ten til  
de uli ke per son lig hets for styr rel se ne lig ger 
mel lom 19 % og 41 %. En viss an del av arv -
barhe ten skyl des ge ner som på vir ker både 
nor mal per son lig het og per son lig hets for-
styr rel ser, mens res ten kan til skri ves ge ner 
som kun på vir ker per son lig hets for styr rel ser. 
Den rå den de an ta gel sen har vært at all 
ge ne tisk inn fly tel se på per son lig hets for styr-
rel ser de les med nor mal per son lig het, og 
føl ge lig at in tet er unikt. I den ne stu di en var 
me di an an del ge ne tisk ri si ko som var unik 
for per son lig hets for styr rel ser 39 % på tvers 
av de uli ke li del se ne og 64 % når for styr rel -
sene ble målt ti år før nor mal per son lig het.

– Dett e er vik ti ge funn, ikke minst sett opp 

mot de batt en om hvor dan per son lig hets  -
forstyr rel ser bør klas si fi se res, sier Ni ko lai 
Ola vi Czaj kow ski, som er før s te for fatt er og 
fors ker ved Av de ling for psy kis ke li del ser, 
Folkehelseinstituttet. Po en get om klas si fi se-
ring frem he ves også i en led sa gen de le der -
artik kel i sam me tids skrift (2).

– Ho ved kon klu sjo nen i stu di en er at  
en stør re an del enn tid li ge re an tatt av den 
ge ne tis ke ri si ko en for per son lig hets for styr-
rel ser ikke de les med nor mal per son lig het, 
selv om det også er kla re og sy ste ma tis ke 
sam men hen ger mel lom nor mal per son lig-
het og per son lig hets for styr rel ser, både når 
de er målt sam ti dig og over et in ter vall på  
ti år, sier Czaj kow ski.

Helt si den 1960-tal let har det vært et ak tivt 
mil jø for tvil ling forsk ning ved Folkehelse-
instituttet som også hu ser det Na sjo na le 
tvil ling re gis te ret, der en stor meng de data 
på fle re tvil ling ko hor ter er sam let. Den 
ak tu el le stu di en er ledd i et pro sjekt som 
ut gjør en av de stør ste sat sin ge ne på tvil ling-
forsk ning ved in sti tutt et. Ved to tids punk ter 
med ti års mel lom rom har en be ty de lig 
an del av alle nors ke tvil lin ger født mel lom 

1967 og 1979 gjen nom gått dia gnos tis ke 
in ter vju er for per son lig hets for styr rel ser  
og et bredt ut valg and re psy kia tris ke li del-
ser. Som føl ge av stu di er fra dett e pro sjek tet 
be trak tes nå per son lig hets for styr rel ser som 
like ar ve lig som angst og de pre sjon, noe 
som står i stor kon trast til rå den de opp fat-
ning for bare få år si den.

Forsk nings grup pen be står av ni fors ke re, 
le des av pro fes sor Ted Reich born-Kjen ne rud 
og sam ar bei der med fle re av le den de forsk-
nings mil jø er i ut lan det, blant an net ved 
Vir gi nia Commonwealth Uni ver si ty i USA  
og Kings Col le ge i Lon don.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
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study of nor ma ti ve per so nal i ty and DSM-IV Per so-
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Ar tik ke len ble pub li sert  
i Ame ri can Journal  
of Psy chi a try i fjor.

Per son lig het og per son lig hets for styr rel ser på vir kes av uli ke ge ner

Forsk nings grup pen for at ferds ge ne tikk ved Folkehelseinstituttet. Fra venst re: Line Gjerde, Ka ro li ne Bro bak ke Seg lem, 
Es pen Ei lert sen, Ei vind Ystrøm, Ni ko lai Czaj kow ski, Far tein Ask Tor vik og Ted Reich born-Kjen ne rud. Foto: privat
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In ha le ring av mRNA som me di sin

In ha la sjon av sta bi le na no par tik ler 
med inn kaps let mRNA som ko der for 
luciferase, ga økt luciferasemengde 
i lun ge vev hos mus.

Lo kal be hand ling av syk dom mer i lun ge ne 
er ofte å fore trek ke frem for sy ste misk 
 be hand ling. I en ny stu die ble na no par - 
tik ler av po ly me rer kob let til mRNA som 
ko der for luciferase, et en zym som sty rer 
dan nin gen av lys i cel ler og vev (biolumini-
scens), tes tet i epi te li a le lun ge cel ler (1). 
For me len ble gitt til mus ved hjelp av 
 in ha la sjons kam mer, og ett er 24 ti mer ble 
fle re or ga ner tatt ut. Dis tri bu sjo nen av 
mRNA ble så un der søkt ved å måle biolumi-
niscens og pro tein meng de i lun ge vev. Luci-
ferase var jevnt utt rykt i lun ge vev, og rundt 
en fi re del av epi tel cel le ne in ne holdt luci-
ferace ett er kun én dose.

– I den ne stu di en har fors ker ne klart  
å ut vik le sta bi le na no par tik ler med inn kaps-
let mRNA, sier Ma ri an ne Hiorth, pro fes sor 
i ga le nisk far ma si ved Far ma søy tisk in sti tutt, 
Uni ver si te tet i Oslo. I rik tig meng de for hold 
dan nes na no par tik le ne spon tant for di po ly-
me ren har po si tiv lad ning, mens mRNA har 
ne ga tiv lad ning.

– Ut ford rin gen vi de re er å ut vik le nye 
nanoadministrasjonssystemer til lun ge ne 
med en til freds stil len de sta bi li tet av par tik-
le ne, noe som vil på vir ke av set ning i lun -
gene. I den ne stu di en ble sta bi li tets pro ble -
mene løst ved å fry se tør ke na no par tik le ne. 
Slutt stør rel sen på par tik le ne ble kon trol lert 
ved hjelp av et for stø ver ap pa rat og ga en 
guns tig par tik kel stør rel se for av set ning på 
rik tig sted.

– Det vil være in ter es sant å se om dett e 
ad mi nist ra sjons sy ste met kan be nytt es til 
å kaps le inn mRNA som ko der for pro tei ner 

som kan være eff ek ti ve ved be hand ling av 
syk dom i lun ge ne, sier Hiorth.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Patel AK, Kacz ma rek JC, Bose S et al. In haled 

nanoformulated mRNA polyplexes for pro tein 
pro duc tion in lung epithelium. Adv Mater 2019; 
1805116: e1805116. 

mRNA. Il lust ra sjon: Scien ce Pho to Li brary



Her kan fastleger og 
pasienter søke seg frem 
til riktig spesialist.

Eksempel på en full oppføring 
på Legespesialister.no

Bli med og styrk praktiserende 
spesialister som yrkesgruppe.  
Har du fulle lister eller jobber 
privat kun på deltid og ikke 
ønsker å bli mer synlig, vil vi 
gjerne at du registrerer deg 
med en basisprofil for å bidra 
til å skape et komplett register. 



Er du praktiserende spesialist? 

Lage et fullstendig register over alle hel- og 
deltidspraktiserende spesialister i Norge

Gjøre det enklere for fastleger å henvise til  
den rette spesialisten 

Gi pasienter muligheten til å oppsøke den  
spesialisten de ønsker

Tidsskriftet har i samarbeid med Praktiserende spesialisters 
landsforening utviklet tjenesten Legespesialister.no 

For mer info og registrering se www.legespesialister.no
 

Med denne tjenesten ønsker vi å:



428

ORIGINALARTIKKEL

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 5,  2019;  139:  428–33

Vanndampbehandling versus 
stripping av vena saphena 
magna ved åreknuter

BAKGRUNN
Bruk av ny teknologi kan medføre endring i pasientfor-
løp og behandlingskostnader for helsevesenet. Formålet 
med denne studien var å sammenligne sykefravær og tid 
frem til gjenopptatt dagligdags aktivitet samt behand-
lingskostnader ved to operasjonsmetoder for åreknuter: 
endovenøs dampbehandling og stripping.

MATERIALE OG METODE
Denne prospektive observasjonsstudien inkluderte 
46 pasienter behandlet med dampablasjon og 37  
behandlet med stripping i perioden 2015�–�2016. De to 
gruppene var like mht. alder, kjønn, arbeidssituasjon  
og klassifikasjon. Etter behandling ble pasientene 
intervjuet hver andre uke inntil dagligdagse aktiviteter 
var gjenopptatt. Detaljerte opplysninger om utgifter  
til personell, utstyr, lokaler og materiell ble brukt for  
å beregne behandlingskostnad.

RESULTATER
Pasienter behandlet med dampablasjon gjenopptok 
dagligdagse aktiviteter etter median 0 (interkvartil- 
bredde 0�–�2) dager mot 4 (2–7) dager for stripping  
(p < 0,001), og sportslige aktiviteter etter 4 (2�–�9) dager 
mot 11 (3�–�19) dager (p < 0,004). Hos pasienter i arbeid var 
sykefravær etter vanndampbehandling 2 (2–5) dager mot 
14 (6�–�21) hos pasienter behandlet med stripping  
(p < 0,001). Beregnet behandlingskostnad for dampabla-
sjon var 5 973 kroner mot 10 109 kroner for stripping.

FORTOLKNING
Dampablasjon førte til kortere rekonvalesens og syke- 
fravær for pasienten, og lavere kostnad for sykehuset. 
Redusert sykefravær indikerer også lavere kostnad for 
samfunnet.

ANNE-KATRINE LISLEGAARD NÆS
Kirurgisk klinikk
St. Olavs hospital

VIDAR HALSTEINLI
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
St. Olavs hospital

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
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arne.seternes@stolav.no
Karkirurgisk seksjon
Kirurgisk klinikk
St. Olavs hospital

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
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årsaker enn åreknutebehandlingen, ble antall 
dager beregnet ut fra opplysninger om når de 
trodde de ville ha gått tilbake til jobb.

Data ble analysert i Microsoft Excel og IBM 
SPSS Statistics versjon 24 (Armonk, NY, USA). 
Gruppeforskjeller i utfallsmålene ble kor- 
rigert for behandlingssted, kjønn, alder og 
diko-tom CEAP-skår (clinical-etiology-anato-
my-pathophysiology, 3 eller høyere) ved bruk 
av multippel lineær regresjon, og bootstrap-
baserte konfidensintervall ble beregnet. Sam-
menligning av kontinuerlige data mellom 
gruppene ble gjort med Mann-Whitney U-test 
eller Kruskal-Wallis-test på grunn av mang-
lende normalfordeling. Kategoriske data ble 
undersøkt med khikvadrattest eller Fishers 
eksakte test.

Kostnader ble beregnet ut fra sykehusets 
perspektiv. Standardiserte behandlingskostna-
der for stripping og dampablasjon ble bereg-
net ut fra en mikro-kostnadstilnærming (11). 
Ved St. Olavs hospital gjennomførte vi før stu-
diestart observasjonsdager på poliklinikk, 
overvåkingsenhet og operasjonsstue for å regi- 
strere medgått tid, personalressurser, standar-
denheter og inngrepskostnad samt andre 
enheter eller ressurser som inngikk i standard 
prosedyre. Standard operasjonsteam for strip-
ping besto av to operasjonssykepleiere, en kir-
urg, en anestesilege og en anestesisykepleier, 
tilsvarende for dampbehandling var to syke-
pleiere og en kirurg. Vi beregnet gjennom-
snittlig tidsforbruk for hver enkelt yrkesgruppe 
(før studiestart) ut fra informasjon fra 30 tid-
ligere pasienter behandlet med stripping 
samt 53 pasienter som tidligere hadde fått ut-
ført dampbehandling. I lønnskostnader ble 
lønn pluss sosiale kostnader tatt med. Enhets-
kostnader ble hentet fra St. Olavs hospitals 
økonomisystemer.

Resultater

Av 86 inviterte pasienter samtykket 83 til del-
takelse. Vanndampbehandling ble utført hos 
46 pasienter, alle ved St. Olavs hospital. Strip-
ping ble utført hos 37, hvorav 21 ble behandlet 
ved Molde sykehus og 16 ved St. Olavs hospital. 
Pasientkarakteristika er fremstilt i tabell 1. Det 
var ingen forskjell mellom behandlingsgrup-
pene og behandlingssted med tanke på alder, 
kjønn, arbeidsstatus, utdanning eller CEAP-
skår.

Pasienter som fikk dampbehandling, rap-
porterte 2 (0�–�3) dager med begrensninger  

være av interesse å undersøke konsekvenser 
for sykefravær.

Formålet med denne studien var å sam-
menligne behandlingskostnad for poliklinisk 
endovenøs dampbehandling og dagkirurgisk 
stripping ved insuffisiens i vena saphena 
magna, og dernest å undersøke om det var 
forskjell mellom de to behandlingsmetodene 
med hensyn til hvor lang tid det gikk før pa-
sientene hadde gjenopptatt normal aktivitet 
og var tilbake i arbeid.

Materiale og metode

Studien var en prospektiv observasjonsstudie 
i poliklinisk og dagkirurgisk setting ved to 
sykehus i samme helseregion, og inkluderte 
pasienter behandlet i perioden oktober 2015–
oktober 2016. Endepunkter var tid frem til 
gjenopptagelse av dagligdagse aktiviteter og 
sykefravær. Prosjektet var ikke fremleggsplik-
tig for Regionale komiteer for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (REK), og dispen-
sasjon fra taushetsplikten ble gitt for å identi-
fisere egnede pasienter via operasjonsplanleg-
ger og pasientadministrativt program (REK 
midt 2015/1458). Alle over 18 år som var plan-
lagt til stripping eller poliklinisk damp- 
behandling, ble fortløpende forespurt om 
deltakelse. Prosjektet medførte ikke endring 
i allokert behandling, da pasientene var søkt 
inn for behandling før studiestart, og behand-
lingsmetode ble bestemt av kirurgens erfa-
ringsnivå og klinikkens kapasitet ved søk-
nadstidspunkt. Behandlingsdata ble regis-
trert, og to spørreskjema (se appendiks på 
tidsskriftet.no) ble utviklet med bakgrunn  
i tidligere utført undersøkelse (8). Del 1 av 
spørreskjemaet ble fylt ut ved inklusjonstids-
punktet. Pasienten fikk del 2 om dagligdagse 
aktiviteter, sport og sykefravær med seg hjem, 
og ble telefonintervjuet i henhold til skjemaet 
hver fjortende dag inntil gjenopptatt preope-
rativt aktivitetsnivå.

Utvalgsstørrelsen ble beregnet til å være 28 
i hver gruppe på bakgrunn av målefaktoren 
sykefravær med ønsket teststyrke 80 % og 0,05 
signifikansnivå (tosidig) (9). En forskjell på tre 
dager ble ansett som klinisk signifikant, og 
standardavviket ble satt til fire dager basert 
på en tilsvarende studie (10).

Dersom pasienten gjenopptok aktivitet på 
behandlingsdagen eller påfølgende dag, ble 
antall dager satt til null. For pasienter som 
ikke gjenopptok arbeid og aktivitet av andre 

HOVEDBUDSKAP
Vanndampbehandling for åreknuter 
kostet mindre for sykehuset enn 
stripping

Vanndampbehandling innebar 
tidligere gjenopptakelse av daglig-
dagse aktiviteter

Vanndampbehandling innebar 
betydelig kortere sykefravær

Åreknuter i bena er et vanlig  
helseproblem med en preva-
lens på over 20 % i den voksne 
befolkningen. Årsaken er svikt 
i klaffefunksjonen i det overfla-
tiske, og eventuelt det dype, 

venesystemet (1). Klaffesvikten fører til refluks 
og økt trykk i det overflatiske venesystemet, 
med påfølgende dilatasjon og forlengelse av 
venen og åreknuter. Pasientene beskriver pla-
ger som smerte, tyngdefornemmelse, kløe, 
leggkramper og trette ben. Kronisk venøs 
svikt kan lede til delvis irreversible forandrin-
ger som eksem, pigmentering og sårdannelse. 
Kjønn, overvekt, antall graviditeter, alder, arv 
og etnisitet påvirker forekomsten (1, 2). I peri-
oden 2003�–�2016 ble det registrert 95 534 inn-
grep for åreknuter finansiert via det offentlige 
helsevesenet i Norge (3).

Målet med behandlingen er å oppheve over-
flatisk venerefluks og fjerne åreknutene. Van-
lige behandlingsmetoder er stripping via 
lyskesnitt eller endovenøs ablasjon. Med sist-
nevnte metode destrueres åren termisk eller 
kjemisk. Energikilder som damp, laser eller 
radiofrekvens benyttes; ved kjemisk destruk-
sjon brukes skum eller lim. Stripping gjøres 
oftest i regional eller generell anestesi (1, 4). 
Endovenøs ablasjon gjøres oftest i lokalbedø-
velse og kommer like godt ut som stripping 
mht. klinisk resultat (5, 6).

Ved St. Olavs hospital har stripping vært 
standardtilbudet, men fra 2013 ble poliklinisk 
dampbehandling introdusert. Selv om nye 
behandlingsmetoder kan kreve større utstyrs-
investeringer for klinikkene, kan slike inves-
teringer redusere behandlingskostnadene. 
Det nasjonale systemet Nye metoder legger 
opp til at både effekt og kostnader bør være 
vurdert før nye metoder tas i bruk (7). Syke-
husets kostnader er viktig, men det kan også 

Se også lederartikkel side 407  
Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no 

30
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i dagligdagse aktiviteter, mens pasienter be-
handlet med stripping rapporterte 10 (4�–�16) 
dager (p < 0,001). Pasienter behandlet med 
damp gjenopptok dagligdagse og sportslige 
aktiviteter etter henholdsvis 0 (0�–�2) og 4 (2�–�9) 
dager, mot 4 (2�–�7) og 11 (3�–�19) etter stripping 
(p < 0,001) (tabell 2).

30 av 46 dampbehandlede pasienter og 29 
av 37 strippingbehandlede pasienter var i ar-
beid ved inklusjonstidspunktet. Pasienter be-
handlet med damp var tilbake i arbeid etter 
median 2 (2�–�5) dager, og pasienter behandlet 
med stripping var tilbake i arbeid etter 14 
(6�–�21) dager (p < 0,001) (tabell 3). 22 av pasien-
tene behandlet med damp rapporterte at de 
kunne ha vært tilbake på jobb tidligere enn 
antall dager med sykmelding, mot 12 av pa- 
sientene behandlet med stripping. Pasienter 
behandlet med damp oppga et behov for syke- 
fravær på 1 (0�–�4) dag(er), mens pasienter  
behandlet med stripping oppga et behov for 
sykefravær på 14 (7�–�20) dager. To pasienter  
i gruppen behandlet med stripping gjenopp-
tok ikke arbeid av andre årsaker enn behand-
lingen.

Behandlingskostnader er fremstilt i tabell 
4. Våre beregninger viste at standard sykehus-
kostnad var 5 973 kroner per inngrep ved 
dampbehandling og 10 109 kroner per inn-
grep ved stripping, dvs. en kostnadsdifferanse 
på 4 136 kroner. Den samlede personalkostna-
den var 1 638 kroner for dampbehandling og 
5 635 kroner for stripping. Forskjellen skyldtes 
bruk av personell knyttet til regional og gene-
rell anestesi ved stripping. I tillegg brukte 
operasjonssykepleiere 4,08 timer ved strip-
ping, mens sykepleietiden ved dampbehand-
ling var 2,48 timer. Kostnader til engangsut-
styr var 3 399 kroner for vanndamp, mot 1 578 
kroner for stripping. Forskjellen skyldtes pri-
sen på dampkateteret. Kostnader til renhold 
og lokale var 1 312 kroner for stripping og 550 
kroner for vanndampbehandling. Kostnads-
forskjeller for flergangsutstyr, medikamenter 
og mat kommer frem av tabell 4.

3 av 46 pasienter behandlet med damp og 
11 av 37 behandlet med stripping rapporterte 
prosedyrerelaterte komplikasjoner.

Diskusjon

Våre beregninger viste at standard behand-
lingskostnad ved dampbehandling var lavere 
enn ved stripping. Dernest fant vi at damp-
pasienter hadde lavere sykefravær, gjenopp-

Tabell 2  Selvrapportert tid frem til gjenopptatt dagligdagse og sportslige aktiviteter for pasienter behandlet med 
vanndamp eller stripping. Medianverdier (interkvartilbredde) dersom annet ikke er angitt.

Variabel
Damp  

(n = 46)
Stripping 
 (n = 37)

Differanse1 
 (95 % KI) p-verdi

Antall dager til pasienten gjen- 
opptar dagligdagse aktiviteter 0 (0–2) 4 (2–7) −4,1 (−6,9 til−1,3) < 0,001

Antall dager med begrensnin-
ger i dagligdagse aktiviteter 2 (0–3) 10 (4–16) −8,5 (−13,2 til−4,6) < 0,001

Antall dager til pasienten gjen- 
opptar sportslige aktiviteter 4 (2–9) 11 (3–19) −5,1 (−10,6 til−0,6) 0,073

1  Differanse basert på multippel lineær regresjon, kontrollert for behandlingssted og alder, og 
med bootstrap-basert konfidensintervall og p-verdi.

Tabell 3  Selvrapportert sykefravær og behov for sykefravær målt i dager. Pasienter i arbeid ved inklusjonstidspunkt 
behandlet med vanndamp eller stripping. Verdier oppgitt i median (interkvartilbredde). Differanse korrigert for sykehus, 
alder, kjønn og klassifikasjon.

Variabel
Damp 

 (n = 30)
Stripping 
 (n = 29)

Differanse1 
(95 % KI) p-verdi

Sykefravær 2 (2–5) 14 (6–21) −10,6 (−15,3 til−5,9) < 0,001

Kunne vært tilbake i arbeid 0 (0–4) 12 (4–20) −10,8 (−15,8 til−5,9) < 0,001

Behov for sykefravær 1 (0–4) 14 (7–20) −11,2 (−14,9 til−7,9) < 0,001

1  Differanse basert på multippel lineær regresjon, kontrollert for sykehus, kjønn, alder og CEAP 
(clinical-etiology-anatomy-pathophysiology, klinisk klassifikasjon av åreknuter), og med 
bootstrap-basert konfidensintervall og p-verdi.

Tabell 1  Karakteristika for pasienter behandlet med vanndamp eller stripping, fordelt på sykehus. Prosentandeler 
dersom annet ikke er angitt.

Karakteristika

Damp Stripping

p-verdi

St. Olavs  
hospital 
(n = 46)

St. Olavs  
hospital 
(n = 16)

Molde  
sjukehus 
(n = 21)

Alder, median  
(interkvartilbredde) 53,7 (43–64) 51,6 (47–63) 48,3 (42–64) 0,5991

Kvinner 71,7 68,8 66,7 0,9102

I arbeid 65,2 75,0 81,0 0,3902

CEAP-klassifikasjon3

C2 56,5 43,8 57,1 0,5112

C3–C6 43,5 56,2 42,9 0,6452

Høyere utdanning 56,5 50,0 42,9 0,5762

1 Kruskal-Wallis-test 
2 Khikvadrattest 
3 Clinical-etiology-anatomy-pathophysiology, klinisk klassifikasjon av åreknuter
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Tabell 4  Beregnet kostnad per pasient behandlet med vanndamp eller stripping ved St. Olavs hospital, på grunnlag av kostnadsenheter som inngår, volum og enhetskostnad per 
volumenhet. Kostnadene er oppgitt i norske kroner (NOK) og følger 2015-prisnivå.

Enheter som inngår (måleenhet) Volum/antall Enhetskostnad Beregnet kostnad

Vanndamp Stripping Vanndamp Stripping Vanndamp Stripping

Personale

Sykepleier (timer) 2,48 367 910

Operasjonssykepleier (timer) 4,08 403 1 644

Anestesisykepleier (timer) 2,04 403 822

Intensivsykepleier (timer) 2,54 403 1 024

Kirurg (timer) 1,13 1,29 644 644 728 831

Anestesilege (timer) 2,04 644 1 314

Sum personale 1 638 5 635

Engangsutstyr

Stripper (antall) 1 118 118

Vanndampkateter (antall) 1 2 500 2 500

Strippingpakke (antall) 1 1 460 1460

Vanndamppakke (antall) 1 899 899

Sum engangsutstyr 3 399 1 578

Renhold

Liten operasjonsstue (antall) 1 90 90

Middels operasjonsstue (antall) 1 450 450

Overvåkingsenhet (antall) 1 100 100

Prosedyre sterilisering av utstyr, stripping (antall) 1 666 666

Prosedyre sterilisering av utstyr, vanndamp (antall) 1 420 420

Personal- og pasienttøy, stripping (antall) 1 96 96

Personal- og pasienttøy, vanndamp (antall) 1 40 40

Sum renhold 550 1 312

Lokaler

Liten operasjonsstue (timer) 1,20 182 218

Middels operasjonsstue (timer) 2,04 322 657

Overvåkingsenhet (timer) 1,22 546 667

Sum lokaler (inklusive strøm) 218 1 323

Medisiner

Prosedyre medisiner, stripping (antall) 1 218 218

Prosedyre medisiner, vanndamp (antall) 1 61 61

Sum medisiner 61 218

Flergangsutstyr

Prosedyre vanndampgenerator og pumpe (antall) 1 56 56

Ultralydapparat (timer) 1,13 0,17 45 45 51 8

Sum flergangsutstyr 107 8

Mat og drikke (prosedyre) 1 34 0 34

Totalsum per behandling 5 973 10 109
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lukke at de observerte forskjellene i sykefra-
vær og gjenopptagelse av aktiviteter skyldes 
andre, ukjente forhold, og utvalgsskjevhet 
kan ha forekommet siden vi inkluderte pa-
sienter fortløpende. Resultatene må derfor 
tolkes i lys av dette. En styrke var likevel den 
strukturerte måten spørsmålene om daglig-
dagse aktiviteter, trening og sykefravær ble 
lest opp på, og dessuten det at pasientene var 
kjent med spørsmålene i forkant. Dette var 
likt for begge grupper.

Den korte oppfølgingstiden og den man-
glende målingen av klinisk effekt gjør at vi 
ikke kan si noe om det kliniske resultatet som 
sådan og eventuelt fremtidig behov for ny 
behandling, og dermed heller ikke noe om 
økonomiske forskjeller over tid. Resultatene 
fra en annen studie sannsynliggjør imidlertid 
at det kliniske resultatet ved stripping og 
damp er likt, og det er ikke rapportert statis-
tisk signifikante forskjeller i tilbakefall (28).

En av styrkene ved vår studie er at alle pa- 
sienter som ble behandlet i en tidsperiode, 
fikk tilbud om å delta, og at kun tre sa nei. 
Pasientene ble fulgt opp tett, og vi oppnådde 
en svarprosent på 100. Vi antar derfor at det 
er lav risiko for hukommelsesbias, oppføl-
gingsbias og frafallsbias (29).

Det finnes generelt lite forskning på effek-
ten av vanndampbehandling på kort og lang 
sikt, og det er behov for gode randomiserte 
kliniske undersøkelser. I en modellbasert stu-
die ble også behov for bedre økonomiske data 
påpekt (15).

Vi takker personalet på kirurgisk poliklinikk og dag- 
kirurgisk enhet på St. Olavs hospital og Molde Sykehus 
samt Snorre Gilde for beregninger av personalkostnader 
og andre utgifter.

Studien er finansiert med begrensede midler fra 
Samarbeidsorganet, et samarbeid mellom Helse Midt-
Norge og universiteter og høgskoler i regionen.

Mottatt 18.6.2018, første revisjon innsendt 28.11.2018, 
godkjent 3.1.2019.

nell. Dette kan være en forklaring på at en 
annen norsk studie kom ut med en noe lavere 
kostnad for stripping enn det vi gjorde (15).

Helsetjenestekostnader påløpt etter gjen-
nomført behandling bør til vanlig tas i be-
traktning, men ble utelatt i vår studie, da rap-
portert behov for helsetjenester etter åre- 
knutebehandling har vært lavt (11, 12). I vår 
studie ble det imidlertid rapportert flere pro-
sedyrerelaterte plager og komplikasjoner for 
pasienter behandlet med stripping. I frem- 
tidige kostnadsstudier av åreknutebehandling 
bør disse kostnadene inkluderes.

Vi definerte dagligdagse aktiviteter som en-
kle, personnære aktiviteter som av- og  
påkledning, mens andre har inkludert også 
mer komplekse aktiviteter som bilkjøring og 
barnepass (16). Vi fant at strippingbehandlede 
pasienter gjenopptok dagligdagse aktiviteter 
etter median fire dager og rapporterte be-
grensninger i dagligdagse aktiviteter i ti dager. 
Dampbehandlede pasienter gjenopptok dag-
ligdagse aktiviteter ved første postoperative 
dag og rapporterte begrensninger i to dager, 
noe som er i tråd med andre studier (10, 17–19).

Våre pasienter behandlet med stripping 
hadde et median sykefravær på 14 dager.  
Andre har rapportert sykefravær fra 4 til 26 
dager etter stripping, forskjeller som nok kan 
tilskrives både ulik sykelønnsordning, ulike 
forventninger i befolkningen og kirurgiske 
teknikker (10, 12, 13, 19–26). Våre dampbehand-
lede pasienter gjenopptok arbeid etter me-
dian 2 dager. Dette er en betydelig forskjell, 
med en differanse (ukorrigert) på 12 dager. 
Som illustrasjon kan 12 dager bety en sam-
funnsmessig besparelse på i størrelsesorden 
27 000 kroner dersom vi tar utgangspunkt i 
en årslønn på 518 000 (27). En slik gevinst ville 
ha kommet i tillegg til den lavere sykehus-
kostnaden ved damp.

Studiedesignet uten randomisering og blin-
ding gjør at vi ikke med sikkerhet kan ute-

tok dagligdagse og sportslige aktiviteter tidli-
gere, og opplevde færre dager med begrens-
ninger i dagligdagse aktiviteter.

Vi har beregnet kostnader til personale og 
lokale ut fra tidsberegninger gjort i egen virk-
somhet. Behovet for utdanning av helseper-
sonell påvirker tidsbruken, og det er ikke all-
tid mulig å strømlinjeforme virksomheten 
slik en kan ved institusjoner som rapporterer 
kort prosedyretid ved stripping (6). Krav til 
opplæring av kirurger påvirker operasjons- 
tiden, og vil derfor gi størst utslag for strip-
ping, som involverer mest personell. Det har 
vi forsøkt å kompensere for ved at vi kun har 
regnet med én kirurg. Siden endovenøs 
dampbehandling er et nyetablert tilbud ved 
vår klinikk, kan det være at personalet ikke 
har nådd «toppen av læringskurven», og der-
for bruker lengre tid på prosedyren. Lavere 
personalinnsats og kortere behandlingstid 
kan føre til at kostnaden knyttet til damp syn-
ker på sikt, noe som vil øke kostnadsdifferan-
sen i favør av damp ytterligere. Tidsbruken 
ved vår institusjon vurderes som sammen-
lignbar med andre institusjoner både ved 
stripping og damp (6).

Vi fant høyere kostnader til engangsmate-
riell for damp enn stripping, noe som skyldes 
prisen på dampkateteret. I enkelte studier har 
denne kostnaden blitt utslagsgivende for hvil-
ken behandlingsmetode som var billigst (12, 
13).

Kostnader ble beregnet ved et standardisert 
inngrep, en metode som også har vært brukt 
tidligere (14). Registrering av ressursbruk ved 
hver operasjon ville ha gitt informasjon om 
variasjon i tidsbruk og kostnader, men var 
utenfor rammen for denne studien. Vi fant at 
damp hadde lavere behandlingskostnad enn 
stripping, men det er grunn til å tro at kost-
naden kan variere ut fra lokale forhold knyttet 
til anestesi og operasjonsmetoder, lønnskost-
nader, organisering og allokering av perso-
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Fontan-sir ku la sjon  
ved univentrikulære hjer te feil

De fles te barn med kom plek se med-
fød te hjer te feil over le ver i dag til 
vok sen al der. Kir ur gisk pal lia sjon 
med Fontan-sir ku la sjon har re vo-
lu sjo nert be hand lin gen av de mest 
ut ford ren de pa si en te ne med uni-
ventrikulære hjer ter. Be hand lin gen 
er liv red den de, men den er også et 
fy sio lo gisk eks pe ri ment. Re sul ta tet 
er en pa si ent grup pe med va ri e  rende 
grad av mul ti or gan syk dom som 
stil ler krav til en rek ke fag felt ut over 
kar dio lo gi en.

Bar ne hjer te kir ur gi en opp nåd de et 
av sine sto re gjen nom brudd tid-
lig på 1970-tal let. Inn til da had de 
en rek ke barn med kom plek se 
med fød te hjer te feil blitt an sett 
som ino pe rab le. Dett e gjaldt til-

stan der uten kir ur gisk mu lig het til å ad skil le 
lun ge- og sy stem krets lø pet (så kal te univentri-
kulære hjer te feil). De få som over lev de ny født-

pe rio den, lev de of test et kort liv med dyp cya-
no se og fare for al vor lig lungekarsykdom.

Den frans ke hjer te kir ur gen Francis Fontan 
be gyn te, tett ett er fulgt av sin ar gen tins ke kol-
le ga Guil ler mo Kreutzer, å ope re re pa si en ter 
med univentrikulære hjer te feil av ty pen tri-
kuspidalatresi. Fra 1980-åre ne ble kon sep tet 
ut vi det av den ame ri kans ke hjer te kir ur gen 
Wil li am Norwood til også å in klu de re hy po-
plas tisk venst re hjer te-syn drom. Si den har 
Fontan-kir ur gi vært stan dard be hand ling av 
alle ty per univentrikulære hjer te feil (1).

Kir ur gis ke løs nin ger

Fontan-kir ur gi er en pal lia tiv be hand ling som 
etab le res gjen nom fle re ope ra ti ve trinn. Prin-
sip pet er å ska pe et krets løp der det funk sjo-
nel le hjer te kam me ret pum per blod til sy-
stem si den, mens blodstrømmen til lun ge ne 
skjer pas sivt. Det før s te inn gre pet gjø res kort 
tid ett er fød se len og skal sik re til strek ke lig sir-
ku la sjon til krop pen og lun ge ne. Type og om-
fang av inn gre pet va ri e rer. Ved for eks em pel 
hy po plas tisk venst re hjer te-syn drom (fi gur 1b) 
er både venst re ven trik kel og prok si ma le del 
av aor ta un der ut vik let. Lun ge ar te ri en blir da 
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brukt til å re kon stru ere aor ta for å sik re sy-
stem sir ku la sjo nen (fi gur 1c). Lun ge sir ku la sjo-
nen sik res ved an leg gel se av en shunt fra ar-
te rie si den til lun ge ar te ri en. Sam ti dig sik res 
fritt av løp for lun ge- og system veneblodet 
som re tur ne rer til for kam re ne, ved å lage et 
stort hull i atrieskilleveggen.  Dett e re sul te rer 
i en kom plett mik sing av  oksygenert og deok-
sygenert blod, hvil ket kli nisk gir en ok sy gen-
met ning på 80�–�85 %.

Nes te ope ra sjon skjer van lig vis ved 6 til 
9 må ne ders al der. Kir ur gen la ger en bi di rek-
sjo nal cavo-pul mo nal ana sto mo se (BCPC) ved 
å skille øvre hul ve ne fra hjer tet og for bin de 
den ne di rek te til lun ge ar te ri en (fi gur 1d). Der-
med etab le res en sta bil ve nøs blod til før sel til 
lun ge ne. Bar net vil fort satt være cya no tisk 
grun net av løp av deoksygenert blod fra ned re 
hul ve ne som mik ses med oksygenert blod på 
atrienivå og pum pes til sy stem krets lø pet.

Sel ve Fontan-ope ra sjo nen (også kalt to tal 
cavo-pul mo nal ana sto mo se, TCPC) ut fø res når 
bar net vei er rundt 15 kg, alt så ved 2 til 3 års 
al der. Ope ra sjons tek nik ken har gjen nom gått 
fle re mo di fi ka sjo ner. I dag kob les ned re hul-
ve ne til lun ge ar te ri en via et Gore-Tex-rør (så-
kalt eks tra kar dial con duit) (fi gur 1e). Noen 
sent re har tra di sjon for å lage en åp ning 
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 (fe ne  stra sjon) mel lom conduiten og for kam-
me ret for å bedre ventrikkelfylning på be kost-
ning av ok sy gen met nin gen. Fe ne stra sjo nen 
vil ofte luk ke seg spon tant, men kan også 
luk kes un der en hjer te ka te te ri se ring hvis den 
for år sa ker cya no se un der be last ning.

For ut set nin gen for Fontan-kir ur gi er at det 
er uhind re de strøm nings for hold i alle kar, lav 
lun ge kar mot stand, lavt atrietrykk og be gren-
set lek ka sje i atrioventrikulærklaffen (AV-klaf-
fen). In suffi  si ens i AV-klaff en og den med føl-
gen de vo lum be last nin gen an se es som uguns-
tig for ven trik kel funk sjo nen. Før både BCPC- 

og TCPC-ope ra sjo nen gjø res der for ekko  kar-
dio gra fi og en hjer te ka te te ri se ring.

Pa to fy sio lo gi

Fontan-sir ku la sjo nen kjen ne teg nes ved fra -
været av et hjer te kam mer som pum per blod 
til lun ge ne. Blod strøm men til lun ge ne dri ves 
i all ho ved sak av et una tur lig høyt trykk i sys-
temvenene, som også mang ler trykk va ria sjon 
(pulsatilitet) (fi gur 2 og 3). Den ne pas si ve 
blod gjen nom strøm nin gen be gren ser fyl lin-

gen av hjer tet og der med mu lig he ten for øk-
ning av hjer tets mi nutt vo lum ved ak ti vi tet. 
Dess uten fø rer den mang len de pulsatiliteten 
i blod strøm men til kro nis ke vegg for and rin-
ger og økt mot stand i lun ge ka re ne. Be grens-
nin ge ne i lun ge krets løp og ven trik kel fyl ling 
ska per en selv for ster ken de sir ku la to risk svikt 
uten at hjer tets pum pe kraft nød ven dig vis er 
re du sert (2, 3). Som kom pen sa sjons me ka -
nisme kan det dan ne seg kol la te ra ler fra sys-
temvener til lun ge ve ner (ve no ve nø se kol la te-
ra ler) og kol la te ra ler fra sy stem ar te ri er til 
lun ge ar te ri er (ar te rio ve nø se kol la te ra ler). 

Fi gur 1  Nor malt hjer te (a) og trinn vis kir ur gisk pal lia sjon ved hy po plas tisk venst re hjer te-syn drom (HVHS) (b–e). b) Ube hand let HVHS. c) HVHS med re kon stru ert aor ta, shunt fra høy re 
ven trik kel til lun ge ar te ri en og ut vi det atrieseptumdefekt. d) HVHS med an lagt bi di rek sjo nal cavo-pul mo nal ana sto mo se og fjer net shunt. e) HVHS med an lagt bi di rek sjo nal cavo-pul-
mo nal ana sto mo se og to tal cavo-pul mo nal ana sto mo se (etab lert Fontan-sir ku la sjon). Pi ler an gir blod strøm mens ret ning. Struk tu rer i sterk gul far ge an gir bruk av Gore-Tex-ma te ria le. 
Struk tu rer i sva ke re gul far ge på aor ta an gir bruk av homograft-patch. Il lust ra sjo nen er ut ar bei det av Michael Bjaa nes i sam ar beid med Barnekardiologisk av de ling ved Oslo uni ver si-
tets sy ke hus.

Fi gur 2  Fontan-sir ku la sjon der det funk sjo nel le hjer te kam me ret pum per ar te ri elt blod til sy stem krets lø pet. Blo det fra hul ve ne ne dre ne res pas sivt til lun ge ne. Det er så le des to ka pil lar-
sen ger i se rie (øv ri ge or ga ner–lun ge). Il lust ra sjo nen er ut ar bei det av Michael Bjaa nes i sam ar beid med Barnekardiologisk av de ling ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Den ne ga ti ve eff ek ten av dis se kol la te ra le ne 
er hen holds vis desaturering og vo lum be last-
ning av hjer tet.

Fore komst og pro gno se

I 1990-åre ne og tid lig på 2000-tal let ble 12�–�15 
barn Fontan-ope rert i Norge hvert år (4). Som 
føl ge av pre na tal dia gnos tikk og fosterselek-
sjon er an tal let nå re du sert til 5�–�10 per år. I 
Norge le ver knapt 250  pa si en ter med en 
Fontan-sir ku la sjon (5). Tall fra Norge vi ser at 
ku mu la tiv over le vel se til 16 års al der har økt 
grad vis fra 33 % i pe ri oden 1971�–�1989 til 82 % i 
pe ri oden 2000�–�2011 (4). In ter na sjo na le tall for 
lang tids over le vel se er spar som me (6).

Lang tids kom pli ka sjo ner

Fontan-kir ur gi en red der en stor an del av 
barn med kom plek se hjer te feil fra en tid lig 
død. Hos man ge sik rer den også ak sep ta bel 
livs kva li tet i opp til fle re tiår (7). Det er imid-
ler tid vik tig å vite om lang tids kom pli ka sjo-
ner som øker i fore komst og al vor lig hets grad 
al le re de fra ung doms al der (8–19) (ta bell 1). 
Fle re av  kom pli ka sjo ne ne kan til skri ves lang-

va rig ve nøs hy per ten sjon. Tra di sjo nelt har 
utt ryk ket fail ing Fontan blitt brukt om til -
stede væ rel sen av én el ler fle re sen kom pli ka-
sjo ner (20).

Ned satt fy sisk ka pa si tet
Den mest frem tre den de kom pli ka sjo nen til 
Fontan-sir ku la sjo nen skyl des den be gren se de 
mu lig he ten til å øke hjer tets mi nutt vo lum 
(21). Sam men lig net med fris ke per so ner har 
pa si en te ne be ty de lig re du sert fy sisk ka pa si tet 
målt i mak si malt ok sy gen opp tak, og for skjel-
len øker med al de ren (9). Barna til pas ser seg 
som regel den ne be grens nin gen, men i ung-
doms å re ne, hvor fy sis ke krav øker, kan den 
opp le ves som pro ble ma tisk.

Aryt mi
Fore koms ten av aryt mi er er høy og øker med 
al de ren. De but av aryt mi er en ne ga tiv pro-
gno stisk mar kør for mor bi di tet og mor ta li tet 
(22). Av hen gig av ba ken for lig gen de me ka nis-
me kan be hand ling med antiarytmika, ab la-
sjon el ler pace ma ker være ak tu elt.

Fontan-as so siert le ver syk dom
Alle pa si en te ne ut vik ler øken de struk tu rel le 
le ver for and rin ger (11). Pa to ge ne sen til skri ves 
det kro nisk for høy e de vene tryk ket. For and rin-

ge ne be ve ger seg langs et kon ti nu um fra fib-
ro se til cirr hose og no du læ re for and rin ger. 
Ma lign trans for ma sjon fore kom mer (12). Må-
ling av le ver en zy mer og synteseparametre 
kan ikke bru kes som screen ing me to de (11). 
Det er uvisst hvil ke bil led dia gnos tis ke un der-
sø kel ser som best av dek ker den ne ty pen 
 le ver syk dom. Nye in ter na sjo na le an be fa lin ger 
gjen spei ler en ekspertkonsensus ba sert på 
spar som do ku men ta sjon (8).

Venolymfatiske kom pli ka sjo ner
Ve nøs hy per ten sjon kan med fø re hind ret av-
løp av lym fe væs ke til systemvenene. End ring 
i ve nøs og lym fa tisk dre na sje kan ma ni fes te res 
i pe ri fe re ve ner, tarm og luftveier. I til legg til 
høy fore komst av va ri cer (13, 14) sees to Fontan-
spe si fik ke kom pli ka sjo ner: pro te in  tapen de 
en te ro pa ti og plas tisk bronk itt.

Pro te in ta pen de en te ro pa ti er en til stand 
som led sa ges av hy po al bu mi ne mi, even tu elt 
hy po gam ma glo bu li ne mi, ascites og ødem ten-
dens. Til stan den har tid li ge re vært as so siert 
med svært dår lig lang tids over le vel se. Ett er 
etab le ring av mål rett et me di ka men tell og/
el ler intervensjonell be hand ling er fem års-
over le vel sen rap por tert til 88 % (16).

Plas tisk bronk itt er en al vor lig lym fa tisk 
lang tids kom pli ka sjon hvor pro tei ner ut skil les 

Fi gur 3  Trykk for hold i Fontan-sir ku la sjon sam men lig net med nor mal sir ku la sjon. Il lust ra sjo nen er ut ar bei det av Michael Bjaa nes i sam ar beid med Barnekardiologisk av de ling ved 
Oslo uni ver si tets sy ke hus.
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i luft vei ene og der ett er hos tes opp som av-
støp nin ger av bron ki e ne.

Be hand ling

Me di ka men tell be hand ling
Grun net end rin ger i he mo dy na mikk og pro-
teinhomeostase er pa si en te ne ut satt for trom-
bo em bo lis ke kom pli ka sjo ner (2). Det er in ter-
na sjo nal enig het om at alle Fontan-pa si en ter 
skal ha tromboemboli-pro fy lak se, men be-
hand lings stra te gi en er om dis ku tert (23). I 
Norge er det kon sen sus om at pa si en te ne som 
mi ni mum be hand les med per oral ace tyl sa li-
syl sy re. Hvis det fore lig ger and re ri si ko fak to-
rer for tromboemboli el ler en høy re–venst re-
shunt (f.eks. en åpen fe ne stra sjon), skal pa -
sien ten antikoaguleres med war fa rin.

Den pro gre die ren de sir ku la sjons svik ten 
skil ler seg pa to fy sio lo gisk fra kon ge stiv hjer-
te svikt i en nor mal sir ku la sjon. De kon ven sjo-
nel le ret nings lin je ne for me di ka men tell be-
hand ling av hjer te svikt kan der for ikke an ven-
des. Bruk av ACE-hem me re har for eks em pel 
in gen do ku men tert eff ekt (24). ACE-hem me re 
bør der for for be hol des pa si en ter med et kli-
nisk bil de som lig ner mer på sy sto lisk pum-
pe svikt uten med født hjer te feil.

Det har vært knytt et mye håp til bru ken av 
pul mo na le vasodilatatorer. Forsk ning har vist 
en po si tiv eff ekt av per oral sil de na fil (25). For-
bed rin gen av fy sisk ka pa si tet målt i mak si-
malt ok sy gen opp tak er rik tig nok be skje den, 
men hos en kel te pa si en ter kan for bed rin gen 
være kli nisk vik tig og ut sett e be ho vet for hjer-
te trans plan ta sjon.

Ka te ter ba ser te og kir ur gis ke  
in ter ven sjo ner
I ett er kant av Fontan-kir ur gi kan det ut vik le 
seg til stan der som kre ver ka te ter ba sert el ler 
kir ur gisk reintervensjon. Dett e kan ty pisk 
være trangheter i lun ge ar te ri ens si de gre ner, 
ve no ve nø se kol la te ra ler el ler ar te rio ve nø se 
kol la te ra ler.

Hjer te trans plan ta sjon
Når Fontan-sir ku la sjo nen ikke len ger til la ter 
til strek ke lig livs kva li tet el ler har med ført 
 al vor lig se kun dær or gan ska de, er hjer te trans-
plan ta sjon enes te be hand lings mu lig het. Å 
finne det rett e tids punk tet for en trans plan ta-
sjon kan imid ler tid være kre ven de. Ofte har 
pa si en ten ut vik let an nen or gan ska de før de 
van li ge hjer te re la ter te trans plan ta sjons kri te-

ri e ne er opp fylt. In ter na sjo na le ven te lis te kri-
te ri er tar der for høy de for en mer sam men satt 
vur de ring hos Fontan-pa si en ter (26). I hvil ken 
grad se kun dær or gan ska de i seg selv bør in-
di ke re hjer te trans plan ta sjon er fore lø pig uav-
klart (10).

Av fle re år sa ker er mor ta li te ten tid lig ett er 
en hjer te trans plan ta sjon økt sam men lig net 
med and re pa si ent grup per. Å kob le et nor-
malt hjer te til den kom plek se karanatomien 
kan være tek nisk ut ford ren de. Økt lun ge kar-
mot stand hos re si pi en ten kan føre til høy re 
ven trik kel svikt i det trans plan ter te hjer tet. I 

til legg kom mer post ope ra ti ve ut ford rin ger 
med Fontan-be tin get or gan ska de. Bedre pe-
rioperativ hånd te ring har ført til at lang tids-
over le vel sen nå er til nær met lik den ett er 
hjer te trans plan ta sjon for mind re kom plek se 
hjer te feil (27).

Opp føl ging

Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let, har 
lands dek ken de funk sjon for kir ur gisk og 
 intervensjonell be hand ling av med fød te hjer-

Ta bell 1  Fore komst av sen kom pli ka sjo ner re la tert til Fontan-kir ur gi. Tal le ne i ta bel len stam mer fra stør re stu di er el ler fra 
ny ere over sikts ar tik ler som opp sum me rer da gens kunn skap. Det fin nes få til strek ke lig sto re stu di er for sik ker an gi  velse 
av pre va lens og in si dens.

Senkomplikasjon Forekomst Ref.

Hjerterelaterte

Redusert belastningstoleranse Prevalens 100 % (9)

Arytmi (sent postoperativt) Insidens 41 %, innbyrdes fordeling: (10)

Atrieflutter 74 %

Atrieflimmer 39 %

Atrial takykardi 26 %

Supraventrikulær reentrytakykardi 9 %

Ventrikkeltakykardi 10 %

Relatert til venøs hypertensjon

Leveraffeksjon Høy forekomst (11)

Fibrose Hos > 90 %

Cirrhose Ukjent insidens

Nodulære forandringer Ukjent insidens

Hepatocellulært karsinom Sjeldent, men forekommer (12)

Varicer

Underekstremiteter Prevalens 5–15 % (13)

Gastrointestinalt Prevalens 19 % (selektert materiale) (14)

Nyreaffeksjon Lettgradig (35 %) (15)

Relatert til lymfatisk hypertensjon

Proteintapende tarm 
(med eller uten immunsvikt som følge  
av tap av immunglobuliner) Insidens 5–15 % (16)

Plastisk bronkitt Sjelden, nøyaktig forekomst ukjent (17)

Andre

Vitamin D-mangel Prevalens 70 % (18)

Veksthemning 65 % av 5–7-åringer under 50-prosen-
tilen (19)



438 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 5,  2019;  139

KLINISK OVERSIKT

Svan ger skap og fød sel
Kvin ner med Fontan-sir ku la sjon fra rå des i ut-
gangs punk tet ikke å bli gra vi de, men de ler av 
svan ger skaps opp føl gin gen samt sel ve fød se-
len bør fore gå på Riks hos pi ta let i regi av 
 Na sjo nal be hand lings tje nes te for hjer te sy ke 
gra vi de (30).

Opp sum me ring

Barn med univentrikulære hjer te feil red des i 
dag med mak si mal kir ur gisk og barnekardio-
logisk inn sats. Pal lia tiv be hand ling med 
Fontan-kir ur gi har imid ler tid vist seg å ha en 
pris i form av lav be last nings to le ran se, grad-
vis øken de sir ku la sjons svikt og ut vik ling av 
mul ti or gan syk dom. Re sul ta tet er en ny pa -
sient grup pe som alle i hel se ve se net bør være 
for be redt på å møte. Fle re pe dia tris ke og vok-
sen me di sins ke fag felt bør in vol ve res i opp føl-
gin gen når even tu el le lang tids kom pli ka sjo-
ner opp står.

Mott att 23.5.2018, før s te re vi sjon inn sendt 29.10.2018, 
 godkjent 3.12.2018.

I til legg til den so ma tis ke vur de rin gen bør 
pa si en tens psy kis ke hel se kart leg ges. Fore-
koms ten av psy ko so si a le pro ble mer og angst 
er høy hos den ne pa si ent grup pen (29).

Pri mær hel se tje nes ten spil ler en be ty de lig 
rol le, sær lig for pa si en ter med lang vei til 
 lo kal sy ke hus. I sped barns pe ri oden etab le res 
gjer ne tett kon takt til hel se sta sjo nen for opp-
føl ging av vekst og ut vik ling samt ko or di ne-
ring av vak si ner. Fast le gens rol le styr kes ett er 
2 til 3 års al der ett er etab lert Fontan-sir ku la-
sjon. Opp føl gin gen vil bl.a. om hand le jus te-
ring av an ti koa gu le ren de me di ka sjon, kom-
mu ni ka sjon til sko le / pe da go gisk-psy ko lo gisk 
tje nes te (PPT) om even tu el le støtt e til tak og 
ad res se ring av øv ri ge hel se pro ble mer til rik-
tig in stans.

Nar ko se hos voks ne og barn 
med Fontan-sir ku la sjon
På grunn av den uvan li ge fy sio lo gi en bør alle 
elek ti ve inn grep med nar ko se be hov fore gå 
ved Riks hos pi ta let, som har spe sia li ser te ane-
ste si team med er fa ring in nen med fød te hjer-
te feil. Ved akutt e si tua sjo ner med be hov for 
nar ko se uten for Oslo uni ver si tets sy ke hus an-
be fa les det å ta kon takt med ane ste si tea met 
på Riks hos pi ta let for dis ku sjon.

te feil. Ini tial dia gnos tikk av univentrikulære 
hjer te feil gjø res der for her. Mel lom de uli ke 
ope ra ti ve trinn er opp føl gin gen ba sert på et 
tett sam ar beid med lo kal bar ne av de ling. 
 Ett er Fontan-ope ra sjo nen føl ges pa si en ten 
van lig vis lo kalt. An be fa lin ger for opp føl ging 
av barn med Fontan-sir ku la sjon er gitt i 
Norsk bar ne le ge for en ings Vei le der i ge ne rell 
pe dia tri (28).

En grun dig anam ne stisk og kli nisk vur de-
ring er av gjø ren de i opp føl gin gen. Det kre ves 
opp merk som het rundt fak to rer som på vir ker 
sir ku la sjo nen (lun ge funk sjon, fy sisk ak ti vi tet, 
væs ke ba lan se, ødem ten dens) samt tegn til 
or gan kom pli ka sjo ner. Bruk av van li ge kar dio-
lo gis ke un der sø kel ses me to der som EKG og 
ek ko kar dio gra fi ale ne gir et ufull sten dig bil de 
av sir ku la sjo nen og even tu el le be hov for re-
intervensjoner. Ved tegn til lang tids kom pli ka-
sjo ner tas pa si en ten inn til vur de ring ved Oslo 
uni ver si tets sy ke hus. Ved uklar het om kring 
hjer te funk sjon el ler le ver for and rin ger er det 
lav ters kel for sup ple ren de MR-un der sø kel se 
og/el ler hjer te ka te te ri se ring. Selv ved et 
ukom pli sert for løp gjen nom bar ne å re ne til-
bys alle Fontan-pa si en te ne en bred, elek tiv 
ut red ning ved Oslo uni ver si tets sy ke hus ved 
16 til 18 års al der, før over gang til voksenkar-
diologisk opp føl ging (ved Oslo uni ver si tets -
syke hus og ev. lo kal kar dio lo gisk av de ling).
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En kvin ne i 40-åre ne  
med bekkensepsis

En tid li ge re frisk kvin ne i 40-åre ne 
ble ope rert akutt for en smer te full 
he mo roi de. And re post ope ra ti ve dag 
ut vik let hun al vor lig sep sis.

En kvin ne i 40-åre ne ble inn lagt akutt ved 
sitt lo kal sy ke hus grun net en smer te  full 
he mo roi de. Hemoroidektomi ble ut ført 
med en kløverbladformet in ci sjon i 
 hu den (Mil li gan-Mor gans ope ra sjon). 
Hun ble ut skre vet da gen ett er inn gre pet 

i god all menn til stand.

He mo roi der er en van lig ano rek tal li del se, 
 de fi nert som symp tom gi ven de for stør rel se og 
for sky ving av vas ku læ re pu ter i anus. Pu te nes 
funk sjon er å ska pe anal kontinens, de bi drar 
med 15�–�20 % av hvile tryk ket i en de tar men og 
er en na tur lig del av luk ke funk sjo nen (1). 
 He mo roi der har en pre va lens på 4,4 %, fore-
kom mer of test i al ders grup pen 45�–�65 år og er 
uvan lig før 20 års al der (2). Til stan den er van-
lig hos gra vi de kvin ner (3).

He mo roi der klas si fi se res som ind re el ler 
ytre, av hen gig av lo ka li sa sjon i for hold til 
 li nea dentata (over gangs so nen fra sy lin der-
epi tel i rek tum til pla te epi tel i anus). Ofte fore-

lig ger det en kom bi na sjon av ind re og ytre 
he mo roi der. Van lig vis an be fa les kon ser va tiv 
be hand ling for he mo roi der grad I, kom bi na-
sjon av kon ser va tiv be hand ling og strikklige-
ring for grad II/III og uli ke for mer for kir ur-
gisk be hand ling for grad III og IV (4).

På føl gen de natt ut vik let hun in ten se ma ge smer-
ter, kas tet opp og fikk blo dig av fø ring. Am bu -
lanse per so na let fant ikke mål bart blod trykk og 
hun ble inn lagt med luft am bu lan se med dia gno-
sen sep sis med uav klart fo kus.

Ved inn leg gel sen var hun smer te på vir ket, med 
frys nin ger og kval me. Hun had de tegn på sep sis 
med tem pe ra tur 38,4 °C, blod trykk 90/55 mm Hg, 
puls 115 per mi nutt, re spi ra sjons fre kvens 30 per 
mi nutt. Aus kul ta sjon av lun ger og hjer te vis te 
nor ma le funn. Hun anga ma ge smer ter i ned re 
venst re kva drant. Så ret ett er hemoroidektomien 
var upå fal len de uten på gå en de blød ning. Det ble 
ikke fun net in fek sjons fo kus i hud el ler bløt vev. 
Blod gass vis te pH 7,4 (nor malt 7,36�–�7,44), pO2 10 
kPa (nor malt 9,6�–�13,7), pCO2 3,8 kPa (nor malt 
4,3�–�5,7), base over skudd -6,9 mmol (nor malt -3-��+3) 
og lak tat 7,7 mmol (nor malt 0,5�–�2,5). Orien te -
rende blod prø ver vis te he mo glo bin 12,9  g/dl 
(11,7�–�15,3), C-re ak tivt pro tein (CRP) 120 mg/l (< 5), 
leu ko cytt er 5,5 · 109/l (4,0�–�11,0 · 109/l), krea ti nin 122 

mol/l (45�–�90), kreatinkinase (CK) 304 U/l 

ØY STEIN HØY DAHL
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Gas tro kir ur gisk av de ling
St. Olavs hos pi tal
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(35�–�210). Urinstiks var ne ga tiv. Hun had de in gen 
pro te ser el ler frem med le ge mer i krop pen og bruk-
te in gen fas te me di ka men ter. Pa si en ten ble over-
flytt et til in ten siv av de lin gen.

Pa si en ten opp fyl te ved inn leg gel sen tre av fire 
kri te ri er for sy ste misk in flam ma to risk re-
spons-syn drom (SIRS-kri te ri e ne): fe ber, puls 
og re spi ra sjons fre kvens. Hun had de også 
funn for en lig med or gan svikt (på vir ket men-
tal sta tus, stig ning i krea ti nin, for høy et lak tat) 
(5). Med bak grunn i for høy et lak tat, for høy et 
puls fre kvens og blod trykk i gren se land for 
hy po ten sjon, kun ne stør re akutt blød ning 
ikke ute luk kes til tross for he mo glo bin ver di er 
in nen for nor mal om rå det. Hun fikk der for 
trans fu sjon med tre en he ter ery tro cytt kon-
sen trat (SAG) og in tra ve nøs væs ke (Rin ger-ace-
tat). Det var ri me lig å for ven te en be skje den 
meng de blod i av fø rin gen to da ger ett er inn-
gre pet. Blød ning av et slikt om fang at det 
ville ha på vir ket henne fy sio lo gisk, ville imid-
ler tid ha vært helt uven tet. Det var ikke funn 
for en lig med hud- el ler bløtvevsinfeksjon på 
eks tre mi te ter el ler truncus. Urinstiks ga ikke 
hol de punk ter for in fek sjons fo kus i urin -
veiene. Ett er å ha tatt blod prø ver til bak te rio-
lo gisk dyrk ning, star tet man an ti bio ti ka -
behand ling med gentamicin 440 mg × 1 in tra-
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ve nøst, me tro ni da zol 1,5 g × 1 in tra ve nøst og 
ben zyl pe ni cil lin 2 mil li o ner IE × 6 in tra ve nøst 
grun net ma ge smer ter og kli nisk mis tan ke 
om ab do mi nalt in fek sjons fo kus.

Knapt to ti mer ett er inn leg gel sen ble det ut ført CT 
av tho rax, ab do men og bek ken med in tra ve nøs 
kon trast væs ke. Det ble ikke gitt per oral el ler rek-
tal kon trast. I tho rax ble det ikke på vist noen 
 ak tu ell pa to lo gi. CT av bek ken vis te en utt alt øde-
ma tøst for tyk ket rek tum vegg på opp til 2 cm, fra 
sigmoidovergangen i promontorienivå til anus. 
Det var ikke pa to lo gisk gass i bløt ve vet, men et 
mesorektalt ødem som strak te seg sam men hen-
gen de re tro pe ri to ne alt til nyrevenenivå. Det var 
mo de rat meng de fri væs ke i peritonealhulen i 
ned re ab do men og bek ken. I pe ri to ne um var det 
in gen fri luft. Pa ren ky ma tø se or ga ner og ge ni ta-
lia interna var uten funn. Sigmoideoskopi vis te 
proktittforandringer med øde ma tøs slim hin ne og 
ru bor i dis ta le 10 cm av rek tum. Det var ikke tegn 
til tarm per fo ra sjon el ler tarmiskemi.

Vel syv ti mer ett er at hun ble inn lagt, had de 
pa si en ten fått 6 l in tra ve nøs væs ke, 3 SAG-en he ter 
og in fu sjon med pressor. På tross av dett e had de 
hun et sy sto lisk blod trykk rundt 80 mm Hg og 
øken de pressorbehov. Ved kli nisk un der sø kel se 
var pa si en ten i svært re du sert all menn til stand, 
som no lent og med tegn til ge ne rell pe ri to nitt. Vi 
had de ikke hol de punk ter for an net in fek sjons -
fokus og mått e mis ten ke at hun had de en al vor lig 
in fek sjon som kom pli ka sjon til den kir ur gis ke 
be hand lin gen to da ger tid li ge re.

På grunn av kli nisk for ver ring uten re spons på 
igang satt be hand ling og mis tan ke om ab do mi-
nalt in fek sjons fo kus, ble det gjort la pa ro to mi. 
Man fant ri ke lig ascites i buk hu len og re tro pe ri-
to ne alt ødem fra øvre nyre pol på beg ge si der som 
strakk seg ned i bek ke net og mesorektum. Det var 
in gen tegn til in tra ab do mi na le ab sces ser el ler 
tarm per fo ra sjon. Fun ne ne var ikke for en lig med 
nek ro ti se ren de fa sci itt, idet man fant viabelt vev 
uten tegn til gass dan ning, kre pi ta sjo ner el ler hen-
fall. Det ble gjort re sek sjon av co lon sigmoideum 
og rek tum ned til analkanalen med an leg gel se av 
endekolostomi. Retroperitoneum ble åp net og 
dre nert for væs ke. Det ble tatt bak te rio lo gisk 
 un der sø kel se av ascites og retroperitonealvæs-
ken. Bu ken ble mid ler ti dig luk ket med va kuum-
ban da sje, slik at vi se ne re kun ne gjø re en ny vur-
de ring. Ett er å ha kon fe rert med in fek sjons me di-
si ner ble an ti bio ti ka be hand ling end ret til mero-
penem 1 g × 3 in tra ve nøst for å opp nå bedre 
pene  trans til bløt vev.

Blod prø ver før s te post ope ra ti ve dag vis te CRP 
298 mg/l, leu ko cytt er 13,2 · 109/l og krea ti nin 132 

mol/l (nor malt 45�–�90). Ved in spek sjon and re 
post ope ra ti ve dag var det he vel se og rød me med 

Fi gur 1  Frontalsnitt (koronalsnitt) av CT ab do men/bek ken, med utt alt for tyk ket og øde ma tøs rek tum vegg (hvit pil),  
og ødem væs ke re tro pe ri to ne alt til øvre nyre pol (svart pil).

Fi gur 2  Transversalsnitt av CT ab do men/bek ken, med stort mesorektalt ødem og diff ust av gren set rek tum vegg (hvit pil).
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en sir ku lær ut bre del se på tre cm ra di ært ut fra 
anus. Det var in gen lo ka le kre pi ta sjo ner ved 
 un der sø kel se i ope ra sjons om rå det ett er hemo-
roidektomien. Bak te rio lo gisk dyrk ning av blod 
vis te opp vekst av be ta he mo ly tis ke strep to kok ker 
grup pe A (GAS). Det ble ut ført en re ope ra sjon 
med in spek sjon av buk hu len. For de fi ni tiv sa ne-
ring av inn gangs port for in fek sjo nen ble det gjort 
analamputasjon med full sten dig re sek sjon av 
sfinkterapparatet, da grup pe A-strep to kok ker i 
blod kul tur gjor de at man mått e mis ten ke hud 
som inn gangs port. CRP steg til 459 mg/l og leu ko-
cytt er til 24,5 · 109/l.

Ini tialt had de vi mis tan ke om at pa si en ten 
had de en gram ne ga tiv in fek sjon med bak te-
ri er fra tarmlumen. Opp vekst av grup pe 
A-strep to kok ker i blod kul tur med før te imid-
ler tid mis tan ke om hud som inn gangs port 
for in fek sjo nen. Der for ble det be slut tet å 
 fjer ne anus. Grup pe A-strep to kok ker er gram-
 posi ti ve, en av de van lig ste pa to ge ne ne for 
men nes ker og år sak til akutt fa ryn gitt, skar -
lagens fe ber, im pe ti go, si nu sitt, otitt, pneu -
moni og ery si pe las. Den kan også for år sa ke 
akutt rev ma tisk fe ber, akutt glomerulonefritt 
(6) og al vor li ge in va si ve in fek sjo ner med høy 
dø de lig het (cel lu litt, nek ro ti se ren de fa sci itt 
og gass dan nen de myonekrose). Ved slike bløt-
vevs infeksjoner er tid lig kir ur gi helt av gjø -
rende for å ber ge li vet til pa si en ten, da dø de-
lig het ved bløt dels in fek sjo ner er rap por tert å 
være 20�–�100 % (7).

Tred je post ope ra ti ve dag gjor de man en ny 
 in spek sjon på ope ra sjons stu en med funn av via-
belt vev som ikke treng te ytt er li ge re re vi sjon. Det 
ble skylt ri ke lig med salt vann, og så ret i perineum 
ble lagt åpent og dek ket med saltvannsfuktede 
kom pres ser. Åp nin gen i buk veg gen (laparostomi) 
ble fort satt luk ket med va kuum ban da sje. Klinda-
mycin 600 mg × 3 in tra ve nøst ble lagt til an ti bio-
ti ka be hand lin gen ett er drøf ting med in fek sjons-
me di si ner. Kreatininnivået var nor ma li sert og 
in fek sjons prø ver fal len de.

Fjer de post ope ra ti ve dag vis te dyrk ning av 
 ascites og re tro pe ri to ne al ødem væs ke sam me 
bak te rie stam me som dyrk nin gen av blod. Åp nin-
gen i buk veg gen lå åpen, luk ket mid ler ti dig med 
va kuum ban da sje frem til fem te post ope ra ti ve 
dag, da man gjor de ny vur de ring på ope ra sjons-
stu en. Det ble ut ført sår skift i perineum, med fre-
de li ge funn, og åp nin gen i buk veg gen ble luk ket 
med se kun dær su tur. Grun net øken de pressor-
behov og CRP-stig ning to da ger se ne re valg te 
man å gjø re en ny la pa ro to mi. Man fant fine for-
hold in tra ab do mi nalt og in gen ob jek ti ve funn 
som kun ne for kla re dett e. Bu ken ble der for luk ket 

i sam me se an se. Så ret i perineum var fre de lig og 
kun ne luk kes tre da ger se ne re, ti en de post ope ra-
ti ve dag. His to lo gisk vur de ring av rektumresekta-
tet vis te sir ku la sjons for styr rel ser, nek ro se og be-
ten nel se, uten funn av dys pla si el ler tu mor vev.

Det vi de re for lø pet ble kom pli sert av pyelone-
fritt og hyd ro ne fro se, som ble be hand let med 
 JJ-stent i beg ge ny re bek ken og ceftriakson 2 g × 1 
in tra ve nøst. I til legg ble det på vist en høy re si dig 
lungeembolus som ble be hand let med rivaroksa-
ban 20 mg × 1 per oralt i tre må ne der. Pa si en ten 
kun ne skri ves ut fra av de lin gen ett er 43 da ger og 
var til ba ke i full jobb et halvt år ett er ut skriv nin-
gen.

Dis ku sjon

I den ne ar tik ke len be skri ves ut vik lin gen av en 
al vor lig kom pli ka sjon ett er Mil li gan-Mor gans 
ope ra sjon for he mo roi der hos en el lers frisk 
40 år gam mel kvin ne. Kom pli ka sjo nen var 
helt uven tet, og i litt e ra tu ren er det få eks-
emp ler på lig nen de ka sui stik ker. Alle som be-
hand ler pa si en ter med ano rek ta le li del ser, må 
være opp merk som på at al vor lig post ope ra tiv 
in fek sjon kan opp stå da ger til uker ett er inn-
gre pet.

Hos vår pa si ent vis te CT av bu ken om fat -
tende ødem perirektalt og re tro pe ri to ne alt. 
Sigmoideoskopi vis te prok titt. På bak grunn 
av dett e mis tenk te man pri mært en gram -
nega tiv in fek sjon og ope rer te pa si en ten med 
rektumreseksjon med dis tal av sett ing helt 
ned på analkanalen. Di rek te mik ro sko pi av 
ødem væs ken bur de vært gjort un der pri mær-
inn gre pet, da på vis ning av strep to kok ker tro-
lig ville med ført at man gjor de analamputa-
sjon ved pri mær ope ra sjo nen for å sa ne re 
inn gangs por ten for in fek sjo nen. Sigmoideum 
var øde ma tøs og be tent og mått e recesseres. 
Di rek te mik ro sko pi un der pri mær inn gre pet 
ville ikke på vir ket den ne av gjø rel sen el ler om-
fan get av re sek sjo nen.

Mil li gan-Mor gans ope ra sjon for he mo roi-
der er en vel etab lert tek nikk for kir ur gisk be-
hand ling av he mo roi der, be skre vet al le re de i 
1937 (8). He mo roi de ne ek si de res, kar stil ken 
fridissekeres og ligeres. For å unn gå striktur-
danning be va res en hud bro mel lom he mo roi-
de ne hvis fle re he mo roi der ek si de res i sam me 
se an se. Tek nik ken er for holds vis en kel, kan 
ut fø res med van li ge kir ur gis ke in stru men ter 
og har lav til ba ke falls rate sam men lig net med 
mer mo der ne tek nik ker som longoplastikk 
(9) og arterieligatur (HAL) (10). Inn gre pet har 
ge ne relt lite kom pli ka sjo ner. Opp til 70 % av 

pa si en te ne får be ty de li ge post ope ra ti ve smer-
ter, og dett e an s es som den stør ste ulem pen 
med tek nik ken. Vann la tings pla ger ses hos 
15�–�20 % av pa si en te ne og blød ning hos 2�–�6 %. 
Sen kom pli ka sjo ner er sjeld ne, men anal fis sur 
(1�–�2,6 %), anal ste no se (1 %), in kon ti nens (0,4 %) 
og fis tel (0,5 %) fore kom mer (11–13).

Post ope ra tiv in fek sjon ett er ano rek tal kir -
urgi er svært uvan lig på tross av en rik bak te-
rie flo ra i om rå det, og det gis ikke ru ti ne mes-
sig an ti bio ti ka i for bin del se med Mil li gan-Mor-
gans ope ra sjon. I en ran do mi sert stu die der 
man sam men lig net en grup pe pa si en ter som 
fikk pre ope ra tiv an ti bio ti ka pro fy lak se med en 
grup pe som ikke fikk det ved ope ra sjon for 
grad III-IV-he mo roi der, var grup pe ne like med 
hen syn til post ope ra ti ve kom pli ka sjo ner, bruk 
av smer te stil len de og til he lings rate (14). I en 
re tro spek tiv stu die fant man in gen post ope ra-
ti ve in fek sjo ner blant 2 280 pa si en ter som var 
ope rert med Mil li gan-Mor gans hemoroid-
ektomi. In gen av pa si en te ne fikk pre- el ler 
post ope ra tiv an ti bio ti ka (15).

Ved al vor lig sep sis er tid lig kir ur gi med  
 sa ne ring av in fek sjons fo kus og re pe ter te in-
spek sjo ner og re vi sjo ner av ope ra sjons fel tet 
helt av gjø ren de for pa si en tens pro gno se. I en 
gjen nom gang av syv pa si en ter med perianal 
sep sis, hvor seks had de gjen nom gått ano rek-
tal kir ur gi på for hånd (fire for anal fis tel, en 
for dre na sje av perianal ab scess og en strikk-
ligering av he mo roi de), fikk alle av las ten de 
sto mi (16).

Pa si en ter med he mo roi der vil ofte opp sø ke 
fast le ge grun net rek tal blød ning. Dia gno sen 
kan stil les på fast le ge kon to ret, for trinns vis 
ved un der sø kel se i ben hol de re med ytre in-
spek sjon, rek tal eks plo ra sjon og anorekto-
skopi. En slik un der sø kel se vil også kun ne 
dia gnos ti se re hyp pig fore kom men de til stan-
der som ab scess, fis sur, po lypp, fis tel og ma-
risker. Be hand lings til nær min gen for he mo-
roi der er pri mært kon ser va tiv og kan star tes 
i regi av fast le ge. De fles te pa si en te ne som 
ikke re spon de rer på kon ser va tiv be hand ling, 
vil ha eff ekt av strikk li ga tur, som er en trygg 
be hand ling med få al vor li ge kom pli ka sjo ner. 
Kir ur gisk be hand ling til bys van lig vis pa si en-
ter med sto re pla ger og grad 4-he mo roi der 
som ikke har hatt eff ekt av kon ser va ti ve til tak.

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

Mott att 27.12.2017, før s te re vi sjon inn sendt 17.6.2018, 
 godkjent 26.11.2018.
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En mann i 60-åre ne med smer te, 
pa re se og at ro fi i ar men

Pa si en ten fikk høre at han had de 
ten nis al bue. Noen må ne der se ne re 
vis te det seg at pla ge ne var langt 
mer kom plek se enn først an tatt.

En stort sett tid li ge re frisk mann i 
60-åre ne ble akutt inn lagt på nev ro lo-
gisk av de ling med in ten se, bren nen de 
smer ter i høy re arm. Fire må ne der til-
ba ke had de til stan den blitt opp fatt et 
som ten nis al bue med smer ter i høy re 

al bue. Smer te ne strål te ett er hvert fra høy re skul-
der til me di a le over arm over høy re al bue og ned 
i un der ar men på ulnarsiden. Det var til kom met 
parestesier i fing re på ulnarsiden og pa re ser og 
at ro fi i høy re un der arm og hånd sva ren de til 
n. ulnaris og n. medianus. Smer te ne på vir ket nat-
te  søv nen, og det var in gen eff ekt av ikke-ste ro i de 
an ti in flam ma to ris ke mid ler (NSAID), tra ma dol 
og ko de in/pa ra ce ta mol.

Pa si en ten ble ut re det av pri vat prak ti se ren de 
nev ro log og MR av nak ke og høy re al bue var nor-
mal. Det ble for søkt be hand ling med gabapentin 
i ukjent do se ring, men uten til strek ke lig eff ekt. 
Gabapentin ble der for for søkt trap pet ned sam ti-
dig som man star tet be hand ling med pregabalin. 

Dett e for ver ret smer te ne, og igjen ble gabapentin 
trap pet opp, mens pregabalin ble trap pet ned. 
Nev ro fy sio lo gisk ut red ning vis te sub akutt e nev ro-
ge ne for and rin ger i fle re n. medianus- og n. ulna-
ris-innerverte hånd musk ler og mer kro nis ke nev-
ro ge ne for and rin ger i fle re av de n. radialis-inner-
verte musk le ne. Nev ro log plan la MR skul der og 
ul tra lyd plexus, even tu elt også CT tho rax, som 
ledd i vi de re ut red ning. Man star tet be hand ling 
med pred ni so lon 60 mg i én uke med grad vis ned-
trap ping.

Før vi de re ut red ning ble pa si en ten akutt inn-
lagt på nev ro lo gisk av de ling av fast le ge grun net 
in trak tab le smer ter og for styr ret natt e søvn. Det 
ble bedt om smer te be hand ling og vi de re ut red-
ning med spi nal punk sjon med tan ke på in fek-
sjon, spe si elt bor re lio se.

Pa si en ten had de ikke hatt ny li ge in fek sjo ner, 
ut slett el ler blitt bitt av flått. Han had de tid li ge re 
blitt be hand let for hy per ty re ose og var pla get 
med kro nisk ho de pi ne, men var el lers stort sett 
frisk. Pa si en ten ble fulgt opp re gel mes sig med 
un der sø kel ser grun net hereditet for co lon can cer. 
Han røyk te 5�–�6 si ga rett er om da gen, og ved inn-
komst bruk te han ator va sta tin og amitriptylin, 
gabapentin 2 700 mg for delt på tre do ser, prega-
balin 125 mg for delt på fire do ser og pred ni so lon 
60 mg.

IDA MA RIE KJELL SEN
Nev ro lo gisk av de ling
Akershus uni ver si tets sy ke hus

KAS HIF WA QAR FAIZ
kashif.faiz@ahus.no
Nev ro lo gisk av de ling
Akershus uni ver si tets sy ke hus

Av de ling for hel se tje nes te forsk ning
Akershus uni ver si tets sy ke hus

EY VIND RUG LAND
Nev ro lo gisk av de ling
Akershus uni ver si tets sy ke hus

KI RILL NEU MANN
Av de ling for lun ge syk dom mer
Akershus uni ver si tets sy ke hus

Ved inn komst ble det fun net re du sert kraft grad 
2�–�3 for hånd trykk, fin ger sprik og håndleddsflek-
sjon. Det var end ret sen si bi li tet over den ulnare 
de len av un der ar men samt fjer de og fem te fin ger 
og sidelike, nor ma le dype sene re flek ser i over- og 
un der eks tre mi te te ne. Plantarrefleksene var ned-
advendte.

Plexus brachialis-nevritt er en akutt inn set -
tende og svært smer te full nev ro pa ti som fø rer 
til pa re ser, at ro fi og sen so ris ke ut fall som for-
de ler seg asym me trisk og usam men hen gen de, 
det vil si at ut fal le ne ikke føl ger noen spe si ell 
ner ve rot el ler pe ri fer ner ve (1, 2). De nev ro pa-
tis ke smer te ne blir van lig vis be hand let med 
gabapentin el ler pregabalin, even tu elt i kom-
bi na sjon med ikke-ste ro i de an ti in flam ma to -
riske mid ler el ler opi a ter. Det er ikke van lig å 
kom bi ne re gabapentin og pregabalin. Re tro-
spek ti ve stu di er har vist at pred ni so lon kan ha 
eff ekt både på pa re ser og smer ter (1, 2).

Ved nev ro lo gisk un der sø kel se ble det også fun net 
anisokori, hvor venst re pu pill var stør re enn den 
høy re, og ptose på høy re øye. Øv rig nev ro lo gisk 
og so ma tisk sta tus var nor mal. Blod tryk ket var 
på 145/83, pul sen 95 slag/min, ok sy gen met nin gen 
96 %, re spi ra sjons fre kven sen 18/min og tem pe ra-
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tu ren 36,7 oC. Blod prø ver vis te for høy e de leu ko cyt-
ter 10,6 · 109/l (3,5�–�8,8) og CK 37 U/l (40�–�280). 
 Øv ri ge blod prø ver var in nen for re fe ran se om rå-
det: CRP 2  mg/l (< 5), nat ri um 142  mmol/l 
(137�–�145), ka li um 4,4 mmol/l (3,6�–�5,0), kal si um 
2,43  mmol/l (2,15�–�2,51), krea ti nin 74μmol/l 
(60�–�105), eGFR 93,3 ml/min/1,7 m2 (≥ 60), ALAT 25 
U/l (10�–�70), ASAT 20 U/l (15�–�45) og al bu min 43 g/l 
(36�–�45). Pa si en ten had de mer ket at høy re øye lokk 
had de vært slapt det siste halv å ret, uten at han 
had de tenkt nær me re over det. Det var ikke tegn 
til an hid ro se. Han had de hatt god mat lyst, sta bil 
vekt og in gen natte svett e.

Pa si en tens ut fall med mio se og ptose ty det på 
at han had de Horners syn drom på sam me 
side som den affi  ser te ar men. Horners syn-
drom er ka rak te ri sert av den klas sis ke tria den 
med ptose, mio se og va ri e ren de grad av hemi-
facial an hid ro se. Horners syn drom var ikke 
be skre vet tid li ge re i syk doms for lø pet. Pa si en-
ten opp ga ved inn komst in gen all menn sym-
p to mer, men al der og røy ke anam ne se gjor de 
at ma lign år sak mått e vur de res. Da pa si en ten 
had de høy re si dig Horners syn drom i til legg 
til plexus brachialis-nevritt på sam me side, 
fikk man mis tan ke om at det fore lå en api kal 
lun ge tu mor (Pancoast-tu mor).

MR av hals og øvre del av tho rax ble gjen nom ført 
og vis te en stor tu mor på 4,8 × 2,8 cm i høy re 
lunge apex. Pred ni so lon ble se po nert, og pa si en-
ten ble hen vist til CT og MR som be kref tet en tu-
mor api kalt i høy re over lapp (fi gur 1) med gjen-
nomvekst til costae I og II, cor pus ver te brae Th1 
og nevroforamina med på virk ning av C8- og Th1-
røtt er og plexus brachialis (fi gur 2), inn vekst i 
a. subclavia og metastasesuspekte le sjo ner i virv-
le ne C7, Th5, L1, L3 og L4. CT ab do men vis te in gen 
sik re me ta sta ser. Pa si en ten ble over flyt tet til 
 lun ge  me di sinsk av de ling for vi de re ut red ning på 
grunn av mis tan ke om pri mær lun ge kreft.

Lun ge kreft er et pa ra ply be grep for fle re ty per 
ma lig ne svuls ter med opp rin nel se fra lun ger. 
Dis se har uli ke mønst re for vekst has tig het og 
spred ning og re spon de rer også ulikt på uli ke 
be hand lings re gi mer (3). Vevs prø ver er der for 
av gjø ren de for både dia gnos tikk og be hand-
ling. Fle re me to der bru kes til å få bi op si ma te-
ria le, og val get er av hen gig av svuls tens lo ka-
li sa sjon til bronkialtreet, for hol det til torakal-
vegg og and re struk tu rer rundt tu mor ve vet.

På mis tan ke om avan sert lun ge kreft kom pa si en-
ten inn i et pak ke for løp for vi de re ut red ning. Han 
star tet med kortt ids- og lang tids vir ken de opio i der 

(ok sy ko don) og ble hen vist til CT-vei le det lun ge-
bi op si. Inn gre pet ble imid ler tid ut satt grun net 
ster ke smer ter som gjor de at han ikke klar te å 
lig ge på ma gen gjen nom hele pro se dy ren. Han 
had de fort satt smer ter til tross for til leggs do ser 
av opio i der og ben zo dia ze pi ner, og et nytt inn-
grep måt te der for ut fø res i ge ne rell ane ste si. 
 Bi op  si en ble av den grunn for sin ket og ble tatt 
om trent en må ned ett er at man først fikk mis -
tanke om ma lign syk dom. Bi op si sva ret vis te – 
over ras ken de nok – nek ro se og hyfer med Asper-
gillus fumigatus (fi gur 3). Be hand ling med vori-
konazol ble igang satt.

Pancoasts syn drom ka rak te ri se res av smer ter 
i skul der el ler bryst vegg med ut strå ling til 
nak ke og arm/hånd, som skyl des en opp fyl-
ling i den api ka le lun ge de len (4). Det er sjel-
den be nig ne år sa ker til syn dro met. Dis se om-
fatt er som re gel be nig ne fib ro se ren de tu mo-
rer og bak te ri el le in fek sjo ner, men det er også 
be skre vet til fel ler av sopp in fek sjo ner (bl.a. 
Aspergillus-, Cryptococcus- el ler Mucor-ar ter), 
både hos im mun kom pe ten te og im mun kom-

pro mitt er te pa si en ter (5, 6). Vår pa si ent had de 
in gen kjent im mun svikt, og vi de re ut red ning 
for se kun dær im mun svikt av dek ket hel ler 
 in gen av vik. Man star tet an ti my ko tisk be-
hand ling med vorikonazol, og ett er to uker 
med den ne be hand lin gen var smer te ne i 
 re gress. Strå le be hand lin gen mått e ut sett es til 
nær me re av kla ring av tu mo rens etio lo gi.

Selv om det ikke ble fun net noen aty pis ke cel ler i 
bi op si ma te ria let og be hand ling med vorikonazol 
ble iverk satt, kun ne man frem de les ikke av feie 
kreft mis tan ken. Bil de ne ble regransket av ra dio-
log, og fun ne ne var fort satt best for en lig med ma-
lig ni tet, ikke med sopp in fek sjon. Dess uten var det 
fle re metastasesuspekte le sjo ner i rygg virv le ne 
(fi gur 4). Det ble der for tatt nye bi op si er fra en av 
le sjo ne ne i rygg søy len. De nye bi op si ene, med en 
rek ke im mun his to kje mis ke ana ly ser, be kref tet at 
det drei de seg om spred ning fra udiff e ren si ert 
ikke-små cel let lun ge kreft.

Et bi op si svar er av hen gig av den tek nis ke 
gjen nom fø rin gen av prø ve ta king, og man må 

Fi gur 1  CT tho rax i koronalplan vi ser tu mor api kalt me dia lt i høy re lun ge topp med inn vekst til torakalvegg og columna, 
og de struk sjon av før s te rib ben.
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all tid vur de re hvor re pre sen ta tivt prø ve sva ret 
er ut fra en kli nisk to tal si tua sjon. Det før s te 
bi op si fun net i vår ka sui stikk svek ket mis tan-
ken om pri mær lun ge kreft i fa vør av in va siv 
Aspergillus-in fek sjon, men kun ne ikke for -
klare metastasesuspekte le sjo ner i ryg gen. 
Til stan den ble tol ket som en kom bi na sjon av 
lun ge kreft og in va siv sopp in fek sjon som opp-
sto i svuls tens henfallsområde.

Kreft cel le ne hos vår pa si ent had de høyt utt rykk 
av pro gram mert cel le død-li gand 1 (PD-L1)-pro tei-
ner, og han ble vur dert til å være kan di dat for 
im mun te ra pi ett er strå le be hand ling. Strå le  be-
hand lin gen ble star tet om trent to uker ett er av-
kla ring med bi op si er, og han fikk 3 Gy × 13 mot 
pri mær tu mor, dett e i håp om å re du se re smer te ne 
og de nev ro lo gis ke symp to me ne. En ny CT-un der-
sø kel se i for bin del se med strå le be hand lin gen 
 vis te be ty de lig pro gre die ring av pri mær tu mor og 
til komst av nye me ta sta ser i le ver, høy re bi ny re 

og fle re lym fe knu ter samt be ty de lig øk ning av 
me ta sta ser i columna uten kom pre sjon av rygg-
mar gen. Det ble dess uten på vist lungeembolier 
bi la te ralt, som ble be hand let med lav mo le ky lært 
he pa rin. Han kom i gang med strå le be hand ling 
mot me ta sta ser i L1–L4-om rå det, og rakk å få 4 Gy 
× 4. En akutt tarm per fo ra sjon opp sto, og pa si en-
ten ble la pa ro to mert med re sek sjon og an leg  gelse 
av sigmoidostomi. Han fikk piperacillin/tazobak-
tam in tra ve nøst. Tarm per fo ra sjo nen ble kom pli-
sert, med ab scess dan ning og raskt ut vik len de 
sep sis. Pa si en ten døde av mul ti or gan svikt på 
grunn av al vor lig in fek sjon og raskt pro gre die -
rende kreft syk dom om trent tre uker ett er gjen-
nom ført strå le be hand ling og tre må ne der ett er 
før s te inn leg gel se.

Dis ku sjon

Den ne pa si en ten had de smer ter me dia lt i 
høy re over arm og over høy re al bue i til legg til 
pa re ser og at ro fi i hånd mus ku la tur. Dett e kli-
nis ke bil det gjor de at man mis tenk te på virk-
ning av ned re del av plexus brachialis, og ikke 
øvre del, som er den klas sis ke og van lig ste 
ma ni fes ta sjon av plexus brachialis-nevritt, 
med smer ter og pa re ser i skul der og al bue 
samt vingescapula på grunn av på virk ning av 
n. thoracicus longus.

Plexus brachialis-nevritt, også kalt nev ral-
gisk amyo tro fi og Par son age-Tur ners syn drom 
(7), kan, i til legg til klas sisk (prok si mal) og dis-
tal type, inn de les i idio pa tisk og he re di tær 
form. Den pa to fy sio lo gis ke me ka nis men er 
ukjent, men an tas å være mul ti fak to ri ell, med 
ge ne tis ke fak to rer og au to im mu ne me ka -
nismer in vol vert. Til stan den er også be skre vet 
ett er for eks em pel fød sel, ope ra sjon el ler trau-
me (1).

Plexus brachialis er et kom pli sert ner ve nett-
verk dan net av vent ra le gre ner fra spinalner-
vene C5–Th1 som går ut i tre ho ved stam mer: 
øvre, midt re og ned re truncus. De smel tes 
sam men til me di a le, la te ra le og bak re fasik-
kel, der fle re pe ri fe re ner ver går ut. Til stan den 
er som re gel monofasisk og selvlimiterende 
og fø rer ald ri til ge ne ra li sert po ly nev ro pa ti. I 
de fles te til fel ler star ter den med re la tivt akut-
te, in ten se smer ter i nak ke, skul der og arm. 
Som re gel opp står pa re ser og sen so ris ke ut fall 
i skul der, arm og el ler hånd i lø pet av de før s-
te 24 ti me ne til de før s te fire uke ne. Ett er 2�–�6 
uker til kom mer som re gel at ro fi i det sam me 
om rå det. Ut fal le ne progredierer ofte i lø pet 
av den før s te uken for så å sta bi li se re seg. Pro-

gre die ring ut over tre må ne der er eks tremt 
uvan lig (1).

Plexus brachialis-nevritt ut re des med nev-
ro fy sio lo gisk un der sø kel se. Det an be fa les å 
vente minst to uker fra symp tom de but, da 
fun ne ne ikke sik kert kan på vi ses i akutt fa sen. 
Ved nevrografiundersøkelse kan man på vi se 
re du ser te sen so ris ke og even tu elt mo to ris ke 
svar fra affi  ser te de ler av plexus brachialis. 
EMG-un der sø kel sen kan vise tid li ge tegn på 
ak so nal ska de i form av spon tan ak ti vi tet 
 (fibrillasjoner og skar pe monofasiske po ten-
si a ler) i musk ler in ner vert av affi  ser te de ler av 
plek sus. Ved un der sø kel se ett er 2�–�3 må ne der 
kan man i til legg på vi se tegn til reinnervasjon 
(po ly fa sis ke, breddeforøkte og amplitudefor-
økte po ten si a ler).

La bo ra to rie prø ver som senk nings re ak sjon 
(SR) og C-re ak tivt pro tein (CRP) vi ser som re-
gel nor ma le funn. Det sam me gjel der spi nal-
væs ke un der sø kel se, men den ne kan være 
nytt ig for å ute luk ke Bor re lia-in fek sjon og 
meningoradikulitt. Selv om kli nis ke funn og 
nev ro fy sio lo gisk un der sø kel se er for en lig 
med en plexus brachialis-nevritt, bør dia gnos-
tik ken sup ple res med MR av plexus brachialis, 
som kan vise for tyk kel se og ødem av ner ve-
struk tu rer, sam ti dig som un der sø kel sen ute-
luk ker and re år sa ker, som f.eks. ma lign in filt-
ra sjon. Rønt gen tho rax, skul der og cervikal-
columna har li ten nytt e ver di på grunn av lav 
sen si ti vi tet.

Nev ro lo gisk un der sø kel se på vis te ipsilate-
ralt Horners syn drom hos vår pa si ent, noe 
som un der byg de mis tan ken om at det ikke 
fore lå en klas sisk plexus brachialis-nevritt. 
Horners syn drom skyl des en ska de el ler dys-
funk sjon av den sym pa tis ke in ner va sjo nen 
som går fra hy po thal a mus til den øver ste 
 de len av to ra ka le med ul la, vi de re inn i den 
sym pa tis ke gren se stren gen og langs a. ca ro tis 
com mu nis gjen nom si nus cavernosus og til 
øyet sam men med ophthalmicusgrenen av 
n. tri ge mi nus. Det er en se rie kob ling av tre 
sett ner ve cel ler, og ba sert på lo ka li sa sjon av 
ska den klas si fi se res Horners syn drom som 
en ten sen tral (1. or dens nev ron), preganglio-
nær (2. or dens nev ron) el ler postganglionær 
(3.  ordens nev ron). In ner va sjo nen er ipsilate-
ral. Ved usik ker het om det fore lig ger aniso-
kori, bør pa si en ten un der sø kes i et mørkt 
rom, som gjør anisokori mer utt alt. Ptose er 
ofte lite utt alt (< 2 mm), og både øvre og  ned re 
øye lokk kan på vir kes. An hid ro se er ald ri til 
ste de ved postganglionær på virk ning og hel-
ler ikke all tid der det er sen tral el ler pregan-
glionær år sak. Hos barn er fra vær av an sikts-

Fi gur 2  MR columna i sagittalplan (T1) vi ser tu mor som 
vok ser inn i nevroforaminae C7–Th3.
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del av un der arm og hypotenarmuskulatur. 
Ofte affi  se rer den truncus sympaticus og gir 
Horners syn drom. Tu mo ren kan også kom pri-
me re nn. laryngeus, phrenicus og/el ler va gus. 
Fjern me ta sta se ring er ikke uvan lig. Kli nis ke 
funn va ri e rer og er av hen gig av den nøy ak ti ge 
po si sjo nen til tu mo ren og hva som på vir kes 
av de om lig gen de struk tu re ne.

Den ne ka sui stik ken il lust re rer vik tig he ten 

smer ter er ofte det før s te symp to met. Ved af-
fek sjon av ned re del av plexus brachialis og 
dens ner ve røtt er C8 og Th1 kan det opp stå 
symp to mer til sva ren de thoraxapertursyn-
drom (thoracic out let syn drome), med ut strå-
len de smer ter me dia lt i over arm, al bue og 
ulnare del av un der arm. Ett er hvert kan det 
til kom me pa re ser for hånd trykk og fin ger-
sprik, re du sert sen si bi li tet og at ro fi i ulnare 

rød me (flush ing), Harlequins tegn, van li ge re 
enn an hid ro se.

Ofte opp trer Horners syn drom sam men 
med and re nev ro lo gis ke symp to mer som kan 
pas se med en be stemt lo ka li sa sjon. Hos opp til 
en tre del av pa si en te ne for blir år sa ken ukjent. 
Bil de frem stil ling av hele den sym pa tis ke in ner-
va sjo nen kan være nød ven dig (hjer ne med kar, 
cervikalmedulla, hals med kar og lun ge topp). 
År sa ker til på virk ning av den sen tra le de len 
kan være hjer ne in farkt el ler -blød ning i hy po-
thal a mus el ler hjer ne stam men, of test as so siert 
med in farkt i la te ra le del av med ul la oblongata 
som en del av Wallenbergs syn drom. Horners 
syn drom kan også fore kom me ved dem ye li ni-
se ren de syk dom, syringomyeli, AV-mal for ma-
sjon el ler trau mer mot nak ke re gi o nen. Preg-
anglionære år sa ker kan være di rek te  trau me 
mot rygg marg el ler drag på plexus brachialis, 
ved spon tan pneu mo tho rax el ler ved tu mor 
nær lun ge top pen. Postganglionær type er van-
ligst og gir iso lert Horners syn drom. År sa ker 
kan være re la tert til trau me, tu mor, ve nøs ek-
ta si el ler iat ro gen ska de. En vik tig diff e ren si al-
dia gno se ved Horners syn drom og smer ter er 
ca ro tis dis sek sjon. Der som en pa si ent har øye-
mo ti li tets for styr rel ser, spe si elt abducensparese 
i til legg til Horners syn drom, er det vik tig å 
ten ke på pa to lo gi i si nus cavernosus (som me-
nin ge om, hy po fy se ade nom, in flam ma sjon, 
ca ro tis aneu ris me, fis tel el ler trom bo se). Hor-
ners syn drom kan også fore kom me un der 
 an fall med kla se ho de pi ne, men er da for bi -
gåen de med va rig het 1�–�2 ti mer (8).

Kom bi na sjo nen av samsidig Horners syn-
drom og aty pisk plexus brachialis-nevritt før te 
til mis tan ke om Pancoast-tu mor. Det er er en 
api kal lun ge tu mor og kal les også for sulcus 
su pe ri or-tu mor. Nav net be skri ver plas se rin gen 
av tu mo ren og dens om gi ven de ana to mi, uav-
hen gig av etio lo gi. Den ble først be skre vet av 
ra dio lo gen Henry Pancoast i 1932 (9).

Pancoast-tu mor skyl des som re gel ma lign 
syk dom. De fles te til fel le ne drei er seg om en 
pri mær lun ge tu mor, og den van lig ste ty pen 
er ikke-små cel let lun ge can cer (9). And re kreft-
for mer er også be skre vet, som non-Hodgkins 
lym fom, mesoteliom, mye lom samt me ta sta-
ser fra and re so li de tu mo rer (4). Den pe ri fe re 
lo ka li sa sjo nen i lun ge ne gjør at ty pis ke sym-
p to mer som hos te, he mop ty se og dys pné sjel-
den er frem tre den de i start fa sen av syk dom-
men. Det er der imot ikke uvan lig at tu mo ren 
in va de rer nær lig gen de struk tu rer som supra-
klavikulære lym fe knu ter, ned re del av plexus 
brachialis, a. og v. subclavia, pleu ra parietalis, 
de øvre rib be na el ler rygg virv le ne. Skul der-

Fi gur 3  His to lo gisk bil de ett er CT-vei le det bi op si fra lun ge tu mor vi ser nek ro se og in filt ra sjon med Aspergillus-sopp ko lo-
ni er (pil). Et lite om rå de med be vart lun ge vev vi ser in flam ma to ris ke for and rin ger uten aty pis ke cel ler.

Fi gur 4  His to lo gisk bil de ett er CT-vei le det bi op si fra le sjon i vir vel L1 vi ser ben vev med so lid tu mor kom po nent. Man ser 
apoptoser og mi to ser, cel le ne er hyperkromatiske og va ri e rer i form og stør rel se (pil).
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ved en svært ag gres siv syk doms ut vik ling, til-
ste de væ rel se av in fek sjons syk dom og kom pli-
ka sjo ner, som sam let gir et kom plekst syk-
doms bil de. Ved usik ker het rundt en dia gno se 
er det vik tig å være klar over at bi op si ene ikke 
nød ven dig vis er re pre sen ta ti ve og at pro se -
dyren må even tu elt gjen tas ved uven te de svar.

av en grun dig nev ro lo gisk un der sø kel se og å 
kun ne sett e uli ke symp to mer og funn i sam-
men heng slik at vi de re ut red ning blir mål ret-
tet og po ten si el le al vor li ge ba ken for lig gen de 
år sa ker raskt kan på vi ses el ler ute luk kes. I 
til legg vi ser ka sui stik ken ut ford rin ger knytt et 
til kreft dia gnos tikk og be hand ling, spe si elt 
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En ten årings gutt med vektt ap, 
tørste og ned satt be visst het

En ten årings gutt ble inn lagt på sy ke-
hus med ned satt be visst hets ni vå, 
dår lig ånde og vektt ap over noen 
da ger. Blod prø ver vis te en rek ke 
al vor li ge av vik og iden ti fi ser te en 
sjel den kom pli ka sjon.

En tid li ge re frisk ten årings gutt ut vik let 
slapp het, tørste, tør re slim hin ner og en 
ek kel smak i mun nen som gjor de det 
van ske lig å spi se. Han opp søk te lege, 
men ble sendt hjem med mis tan ke om 
hals in fek sjon. To da ger se ne re til kal te 

for eld re ne am bu lan se da han kas tet opp og frem-
sto sløv. Am bu lan se per so nel let fant re spi ra sjons-
fre kvens på 40 per mi nutt (ref. 14�–�19) og ta ky  -
kardi på 145 slag/min (ref. 55�–�95). Gutt en ble 
trans por tert til sy ke hus med på gå en de salt vanns-
in fu sjon.

På sy ke hu set ble pa si en ten tatt imot av akutt 
barne team, som gjor de føl gen de funn: Frie luft-
vei er, ace ton lukt, re spi ra sjons fre kvens 40 per mi-
nutt, nor mal surstoffsmetning, in gen frem med -
lyder over lun ge ne, puls 150 slag/min, blod trykk 
125/70 mm Hg, nor ma le hjer te to ner, tørr het i hu-

den og på lep pe ne. Han skå ret 13 på Glas gow 
Coma Scale, had de sidelike lysreaktive pu pil ler, 
var des ori en tert, uro lig og som no lent. Det var 
 in gen ut slett.

Blod prø ver ved inn komst av dek ket al vor lig 
hy per na tre mi, hy per gly ke mi og svært for høy et 
se rum-os mo la li tet (ta bell 1). Blodgassanalyse 
vis te en del vis kom pen sert me ta bolsk aci do se. 
Pa si en ten had de også ny re svikt og leu ko cy to se, 
men ne ga tiv CRP og in gen kli nis ke tegn til in fek-
sjon.

Hos pa si en ter med hyperosmolalitet grun net 
hy per gly ke mi vil trans port av vann fra cel le ne 
re du se re plas ma-nat ri um kon sen tra sjon. Der-
for er det vik tig å reg ne ut kor ri gert nat ri um 
(For mel: Kor ri gert s-nat ri um = målt s-nat ri um 
(mmol/l) + [(s-glu ko se [mmol/l] – 5,6) / 5,6] x 
2,4). Når hy per gly ke mi en kor ri ge res, vil s-na-
t ri um sti ge grun net os mo se (1). Vår pa si ent 
had de s-nat ri um på 167 mmol/l, som til sva rer 
en kor ri gert s-nat ri um på 197 mmol/l.

Til stan den ble tol ket som en dia be tisk ketoacidose, 
og pa si en ten ble over flytt et til in ten siv av de lin gen, 
der han ble be hand let med 15 ml/kg/t 0,9 % salt-
vann i to ti mer. Det ble kli nisk vur dert at pa si en ten 
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had de tapt 10 % av kropps vek ten i væs ke (til sva rer 
al vor lig de hyd re ring). S-glu ko se og s-os mo la li tet 
falt pa ral lelt med at ukor ri gert s-nat ri um steg 
 (fi gur 1a–c). Ett er to ti mer gikk man over til ved -
like holds be hand ling (nat ri um klo rid før over gang 
til glu ko se 5 % til satt ka li um klo rid, nat ri um klo rid 
og monokaliumfosfat), der res te ren de væs ke -
under skudd samt basalbehovet ble for delt over 46 
ti mer. Det ble også star tet med in su lin 0,1 E/kg/t 
ett er pro se dy re. Tross de hyd re rin gen had de pa  sien-
ten en timediurese på om kring 260 ml/time, som 
til svar te ca. 4,5 ml/kg/t (nor mal diu re se for ung-
dom er 0,5�–�1 ml/kg/t). In fu sjons has tig he ten ble økt 
i tråd med dett e for å få en po si tiv væs ke ba lan se 
på 100 ml/t, og glu ko se og elek tro lytt inn hol det ble 
jus tert ut fra blod prø ver.

Til tross for fle re fel les trekk med dia be tisk 
ketoacidose var det funn som ikke pas set helt 
med til stan den, her un der den al vor li ge gra-
den av hy per gly ke mi, hy per na tre mi og 
 hyperosmolalitet. I til legg var blod gas sen 
bedre enn for ven tet ut fra det kli nis ke bil det 
(ta bell 1). Dis se fun ne ne pek te i ret ning hyper-
glykemisk hyperosmolært syn drom, som er 
en sjeld ne re til stand enn dia be tisk ketoaci-
dose (2) (ta bell 2).
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Blod suk ker og os mo la li tet re spon der te på be-
hand lin gen, og syre-base-sta tu sen ble re la tivt 
raskt nor ma li sert. Ett er rundt et døgn var nat-
rium  ver di en frem de les svært høy, om kring 
170 mmol/l. Det ble kon fe rert med en do kri no log 
på uni ver si tets sy ke hus som an be fal te å re du  sere 
saltt il set nin ger el ler få pa si en ten til å drikke 
vann. Pa si en ten var ikke i stand til å drikke og 
son de var ikke et al ter na tiv, da han var uro lig. 
Mot kvel den and re døgn var han øken de agi tert, 
for vir ret og kas tet opp. Med tan ke på hjer ne-
ødem var be hand lin gen van ske lig, da både 
 hy per tont salt vann (hy per na tre mi) og man ni tol 
(hyperosmolalitet) var kon tra in di sert. CT ca put 
ville ikke være mu lig uten nar ko se. Symp to me ne 
bed ret seg imid ler tid spon tant i lø pet et par 
 ti mer.

Nat ri um og glu ko se skal i ut gangs punk tet 
kor ri ge res grad vis, med hen holds vis 0,5 
mmol/l og 5 mmol/l per time (2). Sam ti dig bør 
ikke eff ek tiv os mo la li tet (2 x s-nat ri um + s-glu-
ko se) falle ras ke re enn 3 mosmol/kg/t grun net 
ri si ko for hjer ne ødem (1). Ett er som tonisitet 
av hen ger av både nat ri um og glu  kose, ak sep-
te rer man en stig ning av ukor ri gert nat ri um 
pa ral lelt med at glu ko se fal ler. Dett e skjed de 
også hos vår pa si ent (fi gur 1a). Fra vær av dett e 
fal let, el ler for raskt fall i kor ri gert nat ri um 

el ler glu ko se, er en ri si ko fak tor for hjer ne-
ødem (2).

Rab do myo ly se er en mu lig kom pli ka sjon til 
 hyperglykemisk hyperosmolært syn drom, og må-
ling av kreatinkinase ble der for be stilt. Den ne var 
for høy et til 1 172 U/l (ref. 50�–�400).

Rab do myo ly se er kjen ne teg net ved akutt de-
struk sjon og cel le død av tverr stri pet mus ku-
la tur og kan med fø re en rek ke kom pli ka sjo-
ner som akutt ny re svikt, al vor lig hy per ka le mi, 
hy po kal se mi, mus ku lært kom part ment synd-
rom, dissiminert intravaskulær koa gu la sjon 
og hjer te stans (3). Ho ved be hand lin gen er 
 sto re meng der væs ke for å øke diu re sen.

Ut vik lin gen av rab do myo ly se i kom bi na sjon med 
hy per na tre mi gjor de to tal si tua sjo nen mer ut ford-
ren de. Pa si en ten skul le ha mye væs ke på grunn 
av rab do myo ly sen, men sam ti dig var det ikke 
øns ke lig med for rask re hyd re ring grun net fare 
for raskt fall i s-nat ri um og s-os mo la li tet. Ut over 
ett er mid da gen dag 2 steg kreatinkinaseverdien 
ytt er li ge re til 4 209 U/l, sam men med s-myo glo bin 
2 360 ug/l (ref. < 70) og u-myo glo bin 1 680 ug/l 
(ref. < 21), som er svært høyt.

Diu re sen var kraf tig av ta gen de til om kring 
10 ml/t (0,2 ml/kg/t). I sam råd med uni ver si tets -

syke hus, nefrolog og ane ste si le ge ble dia ly se vur-
dert, men ikke star tet. Det ble kon klu dert med at 
det uav hen gig av me to de var fare for fall i na-
trium, da man van ske lig kan til pas se nat ri um-
kon sen tra sjon i dia ly se væs ken.

I dis ku sjon med nefrolog kom man ett er hvert 
frem til at pa si en ten tro lig mått e være ve sent lig 
mer de hyd rert enn de 10 % man had de be reg net 
kli nisk. Det var van ske lig å veie pa si en ten ini tialt. 
Vekt på dag 2 sam men holdt med 1,5 døgn før inn-
leg gel se og vekt ved ut rei se ty det på et re elt vekt-
tap på over 20 %. Av dett e had de han mis tet over 
10 % av kropps vek ten siste halv an net døgn før inn-
leg gel se. Det ble gitt fle re væs ke støt med 0,9 % 
NaCl og man økte væs ke meng den 0,9 % NaCl kraf-
tig i håp om lang somt å kor ri ge re s-nat ri um og få 
i gang diu re sen. Dett e had de god eff ekt. Ett er som 
pa si en ten var så de hyd rert, var det ikke for ven tet 
at diu re ti ka skul le gi ve sent lig eff ekt. Natriumbi-
karbonat ble til føyd i de ler av in fu sjons væs ken. 
Ka li um ver di en var til nær met nor mal hele for lø pet.

Bikarbonatbehandling ved dia be tisk ketoaci-
dose og hyperglykemisk hyperosmolært syn-
drom er kon tro ver si elt og skal som ho ved -
regel kun gis ved sær skil te til fel ler, som livs-
tru en de hy per ka le mi (2). Ved al vor lig rab do-
myo ly se (kreatinkinase > 5 000 U/l) kan for-
sert al ka lisk diu re se for sø kes der som føl gen de 
kri te ri er er møtt: fra vær av hy po kal se mi, ar te-
ri ell pH < 7,5 og s-bi kar bo nat < 30 mEq/l. In fu-
sjo nen rett es mot å få pH-ver di en i urin > 6,5, 
som kan ha fle re teo re tis ke for de ler (4).

Det ble tatt hyp pi ge kon trol ler av blod gass og 
urin-pH. Væs ke be hand ling ble gitt med mål om 
diu re se om kring 100�–�150 ml/t. Pa si en ten fikk fle re 
væs ke støt tid lig døgn 3. Han føl te seg da noe 
bedre og ble mer vå ken. På kvel den døgn 3 falt 
nat ri um ver di en til 158 mmol/l, og den var nor ma-
li sert på døgn 4 (fi gur 1a). In fu sjons has tig he ten 
ble end ret fort lø pen de ett er blod prø ve ver di er 
(nat ri um, os mo la li tet, krea ti nin, kreatinkinase), 
og urin pro duk sjo nen lå sta bilt på 200�–�300 ml/t. 
Han fikk ett er hvert be ty de lig vekt øk ning og ut-
vik ling av lett gra di ge øde mer med kli nisk god 
eff ekt av fu ro se mid in tra ve nøst. Døgn 3 nåd de 
kreatinkinaseverdien en topp på 6 204 U/l (ref. 
50�–�400) (fi gur 1d), og krea ti nin ver di en lå sam ti-
dig sta bilt rundt 50-tal let.

Ett er fem døgn på in ten siv av de ling ble pa si en-
ten over flytt et til pe dia trisk sen ge av de ling for 
dia be tes opp læ ring. Han ble ut skre vet med god 
all menn til stand ett er ti da ger på sen ge post, med 
av ta le om vi de re opp føl ging hos en do kri no log. 
Kon trol ler har ikke vist tegn til ce re bral ska de.

Ta bell 1  Blod prø ver, blod gass og urinstiks tatt ved inn komst.

Analyse Verdi (referanse)

Natrium (ukorrigert) 167 mmol/l (137–145)

Natrium (korrigert) 197 mmol/l (137–145)

Kalium 4,3 mmol/l (3,5–5,1)

Klor 106 mmol/l (95–105)

Kalsium 1,48 mmol/l (1,15–1,35)

Glukose 76 mmol/l (4–6)

HbA1c (langtidsblodsukker) 8,8 % (< 6,5)

Osmolalitet 469 mosm/kg (275–310)

Kreatinin 166  mol/l (60–105)

Urinstoff 18,6 mmol/l (1,8–7,1)

Leukocytter 26 · 109/l (3,3–11,4)

CRP < 1

Arteriell blodgass pH 7,18 (7,36–7,44), pCO2 4,5 kPa (4,5–6,1), pO2 12,0 kPa 
(11–13), bikarbonat 13 mmol/l (22–26), baseoverskudd 
-14.7 mmol/l (-3–+3), aniongap 46 mmol/l (10–16), laktat 
3,0 mmol/l (0,4–1,3)

Urinstiks glukose +4, ketoner +
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Dis ku sjon
I Norge ut gjør type 1-dia be tes 98 % av alle dia-
be tes til fel ler hos barn. I 2016 var in si den sen 
35,2 per 100 000 per son år for al ders grup pen 
0�–�14 år, som er nest høy est på ver dens ba sis (5). 
Som ny lig pro ble ma ti sert i Tids skrif tet, har 
fle re nors ke barn og unge med ny opp da get 
dia be tes type 1 ketoacidose sam men lig net 
med barn i Sve ri ge og Dan mark, hhv. 23,5 % 
mot 20,4 % og 20,5 % (6).

Hyperglykemisk hyperosmolært syn drom 
har usik ker pre va lens og kan fore kom me hos 

unge med både type 1- og type 2-dia be tes og 
ny fød te, spe si elt de med 6q24-re la tert for bi -
gåen de neo na tal dia be tes mellitus (2). Til stan-
den er li ke vel hyp pigst hos voks ne og sær lig 
eld re med type 2-dia be tes.

Ka sui stik ken il lust re rer et eks tremt til fel le 
med dia be tes type 1 som de bu ter te med en 
blan dings til stand mel lom dia be tisk ketoaci-
dose og hyperglykemisk hyperosmolært syn-
drom, der sist nevn te do mi ner te det kli nis ke 
bil det. Lang tids blod suk ker 72 mmol/mol (ref. 
< 48 mmol/mol) og C-pep tid 165 pmol/l (ref. 
300�–�1 480) il lust re rer at til stan den ut vik let seg 

re la tivt raskt. Den vold som me hy per gly ke -
mien ved hyperglykemisk hyperosmolært 
syn drom er mul ti fak to ri ell og skyl des økt glu-
ko neo ge ne se, glykogenolyse og util strek ke lig 
for bruk av glu ko se i pe ri fe re vev (7). I vårt til-
fel le kan det ha vært med vir ken de at pa si en-
ten had de inn tatt sto re meng der kar bo hyd-
rat hol dig væs ke før inn leg gel sen.

Hyperglykemisk hyperosmolært syn drom 
er kjen ne teg net ved eks trem øk ning i glu ko se 
og hyperosmolalitet uten sig ni fi kant ke to se. 
Ulikt symp to me ne ved dia be tisk ketoacidose 
(hy per ven ti la sjon, opp kast og ma ge smer ter) 

Fi gur 1  Ut vik ling av nat ri um, glu ko se, os mo la li tet og kreatinkinase i se rum de 3–4 før s te døgn pa si en ten var inn lagt på sy ke hus. Grønt felt mar ke rer re fe ran se om rå det.
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bør iso ton NaCl gjen star tes, da dett e bedre kan 
opp rett hol de sir ku la to risk vo lum (2). Man kan 
også med for del be nytt e Rin ger-lak tat, da høy 
klor til før sel kan bi dra til hyperkloremi og hy-
perkloremisk me ta bolsk aci do se (2).

Tid lig in su lin be hand ling er som re gel ikke 
nød ven dig ved hyperglykemisk hyperosmo-
lært syn drom, for di væs ke ale ne gir et mar kert 
fall i glu ko se grun net for tyn nings eff ekt. Glu-
kosuri ved økt nyrefiltrasjon og bedre sir ku la-
sjon gir økt vevs opp tak av s-glu ko se. Glu ko-
sens os mo tis ke trykk bi drar til opp rett hol -
delse av blod vo lu met, og et for hur tig fall i 
s-glu ko se og s-os mo la li tet ett er in su lin ad mi-
nist ra sjon kan føre til sir ku la to risk kol laps 
hvis væs ke til før se len ikke er ade kvat (2). Pa -
sien ter med hyperglykemisk hyperosmolært 
syn drom kan ha eks trem ka li um man gel, og et 
insulinindusert ka li um skift til det in tra cel lu-
læ re rom kan med fø re aryt mi. In su lin bør star-
tes med do se ring 0,025�–�0,05 E/kg/t når glu ko se 
ikke len ger fal ler med minst 3 mmol/l/t med 
væs ke be hand ling ale ne. Ved al vor lig ke to se og 
aci do se kan in su lin star tes tid li ge re. For spe si-
fik ke til tak for elek tro lytt man gel  vi ser vi til 
ret nings lin jer fra International  Society for 
 Pediatric and Ad o les cent Dia be tes (2).

som gjer ne brin ger pa si en ten til le gen, får 
man ved hyperglykemisk hyperosmolært syn-
drom grad vis po ly uri og po ly dip si, som gir 
al vor lig de hyd re ring og elektrolyttap.

Dia gno se kri te ri e ne for hyperglykemisk hy-
perosmolært syn drom kan va ri e re noe av hen-
gig av kil de grunn lag (2) og mel lom uli ke land 
(8), men er i ho ved trekk: p-glu ko se >  33 
mmol/l; mi ni mal aci do se (ar te ri ell pH > 7,3); 
s-bi kar bo nat > 15 mmol/l; mild ketonuri og 
fra væ ren de til mild ketonemi; s-os mo la li tet 
>  320  mosm/kg; på vir ket be visst het el ler 
kram per.

Sam men lig net med dia be tisk ketoacidose 
er ret nings lin je ne for be hand ling av hyper-
glykemisk hyperosmolært syn drom ba sert 
mer på kli nisk er fa ring og i mind re grad evi-
dens. En sen tral for skjell er at væs ke ta pet er 
langt stør re ved hyperglykemisk hyperosmo-
lært syn drom, der et væs ke un der skudd på 
12�–�15 % av kropps vek ten kan for ven tes. Re hyd-
re rin gen bør der for fore gå ras ke re for å unn-
gå vas ku lær kol laps (2).

I vår ka sui stikk ga sterk hy per gly ke mi på 
76 mmol/l, kor ri gert nat ri um på 197 mmol/l 
og svært for høy et s-os mo la li tet på 469 mosm/
kg mis tan ke om til stan den. Bort sett fra en lav 

pH-ver di ved inn komst had de pa si en ten alle 
kri te ri e ne opp fylt. Tro lig var det en viss grad 
av ke to se kom bi nert med lett lak tat stig ning 
som had de gitt pa si en ten lav pH ini tialt. Syre-
base-av vik var el lers ikke en do mi ne ren de del 
av sy ke his to ri en.

Til tross for al vor lig de hyd re ring fø rer hy-
pertonisitet ved hyperglykemisk hyperosmo-
lært syn drom til at det intravaskulære vo lu-
met til en viss grad opp rett hol des, og tegn til 
de hyd re ring kan der for være mind re utt alt. 
Tid lig i for lø pet kan urin meng den være be ty-
de lig på grunn av mas siv os mo tisk diu re se, 
som hos den ne pa si en ten. Man tren ger der for 
en mer ag gres siv væs ke be hand ling for å unn-
gå vas ku lært kol laps. Må le ne med væs ke te ra-
pi en er å er statt e vo lum tap, gjen opp rett e per-
fu sjo nen til ny re ne og grad vis re du se re s-na-
tri um og s-os mo la li tet (2). Ett er ut reg ning av 
væs ke un der skudd star ter man med bo lus 
20 ml/kg iso ton NaCl (0,9 %), even tu elt i fle re 
om gan ger ved kom pro mitt ert sir ku la sjon. 
Der ett er gis 0,45�–�0,9 % NaCl over 24�–�48 ti mer 
for re hyd re ring (2). Det over ord ne de må let er 
en jevn og grad vis re duk sjon i s-nat ri um og 
s-os mo la li tet. Ved util freds stil len de he mo -
dyna misk sta tus med fal len de s-os mo la li tet 

Ta bell 2  For skjel ler mel lom dia be tisk ketoacidose og hyperglykemisk hyperosmolært syn drom (2, 9).

Diabetisk ketoacidose Hyperglykemisk hyperosmolært syndrom

Forekomst Relativt hyppig Sjelden

S-glukose > 11 mmol/l1 > 33 mmol/l

Syre-base-status Venøs pH < 7,3 eller bikarbonat < 15 mmol/l Venøs pH > 7,25 eller arteriell pH > 7,3 og bikarbonat  
> 15 mmol/l

Ketonbelastning Signifikant ketose (betahydroksybutyrat 
 3 mmol/l) og/eller ketonuri (typisk +2)

Fraværende til mild ketonemi og mild ketonuri

Bevissthets-påvirkning Mild til alvorlig Alvorlig eller krampeanfall

Elektrolyttmangel  
(kalium, fosfat, magnesium) Varierer Generelt større tap

Dehydrering 5–10 % av kroppsvekt 12–15 % av kroppsvekt

Rehydrering Over 48 t Raskere, over 24–48t

Urintap Erstattes ikke Bør erstattes

Osmolalitet 300–350 mosm/kg > 320 mosm/kg

Insulin 0,05–0,1 E/kg/t startes 1–2 t etter oppstart 
av væskebehandling

0,025–0,05 E/kg/t startes når s-glukose ikke faller  
med minimum 3 mmol/l/t med kun væskebehandling

Mortalitet 0,15–0,3 % 5–20 %

Morbiditet Skyldes hovedsakelig hjerneødem Hypokalemi, hypofosfatemi, venøs trombose, aspirasjons-
pneumoni, lungeødem, rabdomyolyse, akutt nyresvikt, 
akutt pankreatitt

1 Delvis be hand le de barn el ler barn med lavt kar bo hyd rat inn tak kan ha euglykemisk ketoacidose
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for å av dek ke even tu ell ut vik ling av rab do-
myo ly se, da dett e kan ha im pli ka sjo ner for 
væs ke be hand lin gen.

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

Mott att 11.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 17.11.2018, 
 godkjent 18.12.2018.

Kon klu sjon
Vår ka sui stikk vi ser hvor dan en re la tivt hyp-
pig syk doms til stand kan bli livs tru en de på 
kort tid. Den il lust re rer be tyd nin gen av å kal-
ku le re og mo ni to re re eff ek tiv os mo la li tet ved 
akutt al vor lig hy per gly ke mi og hy per na tre mi. 
Sto re av vik i s-glu ko se og os mo la li tet med mi-
ni mal ke to se bør gi mis tan ke om hyperglyke-
misk hyperosmolar til stand, der væs ke be -
hovet er be ty de lig stør re enn ved dia be tisk 
ketoacidose. Kreatinkinase tas tid lig i for lø pet 

Rab do myo ly se fore kom mer hyp pigst hos 
barn med in fek sjon, ett er trau me el ler tre-
ning, men kan også fore kom me ved dia be tisk 
ketoacidose og hyperglykemisk hyperosmo-
lært syn drom. En mu lig for kla ring er at sto re 
av vik i nat ri um og glu ko se gir dys funk sjon av 
mus ku la tu rens Na+/Ka+-ATPase med på føl -
gende de struk sjon av mus ku la tu ren (3). Hos 
pa si en ter med kli nisk bil de på rab do myo ly se 
el ler mis tenkt hyperglykemisk hyperosmo-
lært syn drom bør kreatinkinase må les hver 
2.–3. time for tid lig opp da gel se.
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En ung jen te med opp kast,  
vektt ap og ma ge smer ter

Ma ge smer ter hos barn er en hyp pig 
år sak til hen vis ning til bar ne me di-
sinsk og kir ur gisk spe sia list hel se tje-
nes te. Akutt ap pen di sitt, obs ti pa sjon 
og gas tro øso fa ge al re fluks er blant 
de van lig ste dia gno se ne. Ofte kan 
barn ha diff u se symp to mer, og selv 
om «det van lig ste er det van lig ste», 
er det vik tig å være opp merk som på 
symp to mer som ty der på al vor lig, 
un der lig gen de pa to lo gi. Tett sam-
ar beid mel lom fast le ge, bar ne le ge, 
bar ne kir urg og ra dio log kan være 
vik tig for å kom me til må let.

En jen te tid lig i ten å re ne had de vært 
pla get av «treg mage» si den små-
barns al der og had de gjen nom de siste 
fem åre ne hatt kort va ri ge epi so der 
med kval me og ma ge smer ter som ble 
lind ret av opp kast, ofte på kveld og 

natt. Ved før s te kon takt med spe sia list hel se tje nes-
ten var hun hen vist fra pri vat spe sia list til vur de-
ring i akutt mott a ket med spørs mål om subileus/
akutt ab do men. Hun had de over fle re uker hatt 
hyp pi ge re an fall med ma ge smer ter og opp kast 
og veg ret seg for å spi se for di mat inn tak ut løs te 
el ler for ver ret smer te ne. Hun had de gått ned ca. 
4 kg i lø pet av 1�–�2 må ne der. Det var in gen he ma-
te me se, dia ré el ler melena. På pri vat rønt gen in-
sti tutt var det sam me dag gjort ul tra lyd ab do men 
med nor ma le funn, og på rønt gen over sikt ab do-
men var det be skre vet obs ti pa sjon og in gen tegn 
til ileus.

Smer te ne had de av tatt fra en skår på 10 på vi-
su ell ana log ska la (VAS) til VAS-skår 2�–�3 in nen 
hun kom til akutt mott a ket. Bar ne le ge og kir urg 
vur der te at det ikke var in di sert med akutt inn-
leg gel se, men satt e opp kon troll 14 da ger ett er for 
ut red ning hos bar ne le ge. Pa si en ten har to nære 
slekt nin ger med mig re ne, og der for ble ab do mi-
nal mig re ne vur dert som diff e ren si al dia gno se. 
Gas tro øso fa ge al re fluks ble vur dert som lite sann-
syn lig for di hun kun had de an falls vise symp to-
mer. Obs ti pa sjon og ma ge smer ter se kun dært til 
dett e var ak tu el le diff e ren si al dia gno ser, men til 
tross for at det ble be skre vet tegn på obs ti pa sjon 

SIRI AG NE TE LAN DE
Av de ling for bil de dia gnos tikk
Dram men sy ke hus

KJE TIL NÆSS ER TRES VÅG
Bar ne kir ur gisk sek sjon
Av de ling for gastro- og barne kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus

ANDERS HAUGE EN GE BRET SEN
Bar ne kir ur gisk sek sjon
Av de ling for gastro- og barne kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus

STI AN LER VIK
Barne- og ung doms av de lin gen
Dram men sy ke hus

på rønt gen over sikt ab do men, sam svar te ikke 
rønt gen funn med kli nis ke funn. Jen ta had de på 
dett e tids punk tet dag lig, bløt av fø ring ett er at 
fast le ge had de star tet opp med makrogol (Movi-
col) noen uker tid li ge re. Før den plan lag te po li-
kli nis ke kon trol len ble det tatt blod prø ve scree n-
ing for cø lia ki, hy po ty reo se, in flam ma to risk tarm-
syk dom, jern man gel ane mi og mal ab sorp sjon.

Obs ti pa sjon uten kjent or ga nisk år sak (funk-
sjo nell obs ti pa sjon) er en van lig grunn til 
 ma ge smer ter, og pre va len sen i Eu ro pa er rap-
por tert å være 0,7�–�12 % (1). Hard, knol le te av -
føring sjeld ne re enn to gan ger i uken hos barn 
over fire år, for stop pel ses dia ré og enkoprese 
kan tyde på obs ti pa sjon (1, 2). Ved vår av de ling 
ut fø res ul tra lyd må ling av rek tum dia me ter for 
barn i al de ren 4�–�12 år, hvor det fin nes re fe-
ranse ver di er for rek tum dia me ter. En tverrdia-
meter av rek tum > 3 cm kan in di ke re obs ti pa-
sjon (2). Dett e ut fø res bare ett er an mod ning 
fra bar ne le ge på bak grunn av kli nisk mis -
tanke, ikke som stan dard un der sø kel se ved 
ul tra lyd ab do men. Rønt gen over sikt ab do men 
kan ver ken bru kes til å be kref te el ler av kref te 
mis tan ke om obs ti pa sjon pga. mang len de dia-
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gnos tisk as so sia sjon mel lom obs ti pa sjon og 
meng de av fø ring på rønt gen, mang len de re-
pro du ser bar het der mer enn to ob ser va tø rer 
er eni ge (interobserver) samt  fa ren for å over-
se and re år sa ker til ma ge smer ter som f.eks. 
ap pen di sitt, volvulus el ler in va gi na sjon (1). 
Utt alt kval me og opp kast er ikke in klu dert i 
Roma IV-dia gno se kri te ri e ne for obs ti pa sjon 
(1), og man bør der for lete ett er and re år sa ker 
til ved va ren de kval me og opp kast.

Ved po li kli nisk kon troll to uker ett er før s te kon-
takt had de pa si en ten gått litt opp i vekt og had de 
mind re ma ge smer ter. Kli nisk un der sø kel se vis te 
nor ma le funn. Blod prø ver var nor ma le, der iblant 
ne ga tiv transglutaminase og dea mi dert glia din, 
nor ma le ver di er av thy reoi dea sti mu le ren de hor-
mon (TSH) / ty rok sin (T4), ne ga tiv laktosegentest, 
nor ma le ver di er av kalprotektin, vi ta min B12��, fer-
ri tin og fo lat samt ne ga tiv an ti gen test for Helico-
bacter pylori.

Gas tro øso fa ge al re fluks (evt. se kun dært til obs-
ti pa sjon), obs ti pa sjon og ab do mi nal mig re ne ble 
fort satt vur dert som ak tu el le diff e ren si al dia gno-
ser. Det ble forsøksvist star tet med esomeprazol 
(Ne xi um) 40 mg dag lig, og pa si en ten fort satt e 
med makrogol for mis tenkt obs ti pa sjon. Det ble 
av talt te le fo nisk til ba ke mel ding fra mor ett er fire 
uker og po li kli nisk kon troll ett er fire må ne der.

Gas tro øso fa ge al re fluks, even tu elt se kun dært 
til obs ti pa sjon, er en an nen hyp pig år sak til 
ma ge smer ter hos barn. I en stu die av 10 394 
frans ke barn (0�–�17 år) ble det es ti mert at 6,2 % 
had de gas tro øso fa ge al re fluks (3, 4). Grun dig 
anam ne se og kli nisk un der sø kel se er reg net 
som ade kvat dia gnos tikk hos små barn når 
det ikke er mis tan ke om kom pli ka sjo ner, og 
de fles te barn vok ser det av seg in nen 2�–�3 års 
al der (5). 24-tim ers pH-må ling i ned re øso-
fagus er stan dard dia gnos tikk som bør gjø res 
før opp start av me di ka men tell be hand ling, 
og det kan gjø res gas tro sko pi med bi op si er 
for å på vi se øso fa gitt. Rønt gen av øsofagus, 
ven trik kel og duo de num er lite eg net for på-
vis ning av re fluks el ler øso fa gitt, men kan bru-
kes til å på vi se ana to mis ke ano ma li er som 
hiatushernie, strik tur el ler ut løps hin der for 
ven trik kel, f.eks. malrotasjon (5). In gen av dis se 
un der sø kel se ne var fore lø pig gjort hos vår pa-
si ent.

Like før av talt po li kli nisk kon troll ett er fire må ne-
der ble jen ta akutt inn lagt med ma ge smer ter og 
opp kast. Hun had de da kas tet opp nes ten hver 

dag i 17 da ger, med én stor tøm ming hver ett er-
mid dag/kveld, hvor på pa si en ten opp lev de umid-
del bar symp tom lind ring. Det var in gen sik re ob-
ser va sjo ner av blod el ler gal le ved opp kast. Hun 
had de gått ned 5,5 kg i lø pet av et halvt år, men 
var frem de les in nen for nor mal vekt for al de ren. 
De siste to uke ne had de pa si en ten og hen nes for-
eld re vært i kon takt med le ge vakt og fast le ge to 
gan ger, og fast le gen had de hatt te le fo nisk råd giv-
ning med bar ne av de lin gen. Ne xi um var blitt 
 se po nert av le ge vakt le ge, men gjen inn satt av 
fast le gen. Hun had de brukt makrogol i fle re må-
ne der og had de frem de les nor mal/bløt av fø ring 
hver el ler an nen hver dag. Blod prø ver hos fast le-

gen noen da ger før inn leg gel se vis te in gen al vor-
lig de hyd re ring, men symp to me ne ved var te og 
mor opp lev de datt e ren som me get slapp og i ned-
satt all menn til stand.

På inn leg gel ses da gen var he mo glo bin (Hb) 17,2 
(10,9�–�14,6) målt hos fast le gen, og hun ble vur dert 
som mo de rat de hyd rert. Blod prø ver i mott ak  vis te 
fle re av vi ken de ver di er: Hb 16,5 g/dl (10,9�–�14,6), 
hematokrit 0,48 (0,33�–�0,43), ery tro cytt er 5,7 · 1012/l 
(3,9�–�4,9), monocytter 0,99 · 109/l (0,3�–�0,7), na t-
rium 136 mmol/l (138�–�145), ka li um 2,6 mmol/l 
(3,6�–�4,7), klor 82 mmol/l (97�–�107), ioni sert kal -
sium 1,08 mmol/l (1,14�–�1,32) og krea ti nin 80 mol/l 
(37�–�73). Ve nøs blod gass vis te pH 7,45 (7,35�–�7,45), 

Fi gur 1  Ul tra lyd. Vir vel lig nen de ro ta sjon («whirl sign») som in vol ve rer kar og tynn tarm i epigastriet.

Fi gur 2  Ul tra lyd. Vir vel lig nen de ro ta sjon («whirl sign») som in vol ve rer mesenterialkar og tynn tarms slyn ge. Arteria 
mesenterica su pe ri or (rødt dopplersignal) lig ger til høy re for vena mesenterica su pe ri or (blått dopplersignal).
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base over skudd (BE) 15,2 mmol/l (-3,0–+3,0), pCO2 
7,8 kPa (4,7�–�5,9), pO2 5,0 kPa (11,0�–�14,4), HCO3 
40,2 mmol/l (22,0�–�26,0), alt så en kom pen sert 
 hypokloremisk, me ta bolsk al ka lo se, noe som kun-
ne pas se med lang va rig opp kast. Pa si en ten fikk 
smer ter ved dyp pal pa sjon i epigastriet, men 
anga el lers lite smer ter. Øv rig kli nisk un der sø -
kelse vis te nor ma le funn. Av fø rin gen var bløt uten 
syn lig blod el ler slim, og hun kas tet ikke opp ett er 
at hun kom til sy ke hu set.

En så pass utt alt og akutt for ver ring pas set ikke 
med tid li ge re vur der te dia gno ser som ab do mi nal 
mig re ne, gas tro øso fa ge al re fluks el ler obs ti pa-
sjon, og diff e ren si al dia gnos tisk ble ven trik kel -
reten sjon el ler arteria mesenterica su pe ri or-syn-
drom vur dert. Ved inn komst star tet man be hand-
ling med ery tro my cin (Ery-Max) miks tur 3 mg/kg 
for å sti mu le re til ven trik kel tøm ming, in tra ve nøs 
NaCl og glu ko se løs ning til satt nat ri um og ka -
lium, samt ka li um miks tur 10 ml x 3 per oralt. 
 Ul tra lyd ab do men ble ut ført av ra dio lo gisk lege i 
spe sia li se ring fredag kveld, og det ble be skre vet 
vir vel lig nen de ro ta sjon (whirl sign) i epigastriet 
som in vol ver te vena og arteria mesenterica su pe-
ri or (fi gur 1). Le gen mis tenk te in tes ti nal malrota-
sjon og an be fal te i før s te om gang kon troll ul tra lyd 
av er fa ren barneradiolog på dag tid. Det ble også 
be mer ket spiss vin kel mel lom aor ta og prok si -
male del av a. mesenterica su pe ri or, som ved mu-
lig arteria mesenterica su pe ri or-syn drom. Det var 
nor ma le funn ved rønt gen over sikt ab do men.

Gjen nom hel gen ble jen ta ob ser vert. Hun 

 had de bedre all menn til stand, lite ma ge smer ter 
og in gen epi so der med opp kast. Elek tro lytt ni vå et 
ble raskt nor ma li sert et ter på be gynt væs ke -
behand ling. Man dag for mid dag ble det gjort ul-
tra lyd kon troll av en er fa ren barneradiolog som 
be kref tet funn av vir vel lig nen de ro ta sjon (fi gur 1 
og 2) og som mis tenk te led sa gen de volvulus 
(tarm slyng som føl ge av at et tarm seg ment vris 
rundt sin egen akse). Dia gno sen ble be kref tet 
med rønt gen øsofagus, ven trik kel og duo de num 
som vis te kon trast pas sa sje til prok si ma le tynn-
tarm, men ikke vi de re (fi gur 3). Over gan gen mel-
lom duo de num og tynn tarm lå like til venst re for 
midt lin jen, kau dalt for nivå med bul bus duodeni, 
noe som in di ker te malrotasjon med volvulus. 
Man had de om si der fun net for kla rin gen på pa -
sien tens lang va ri ge pla ger (fi gur 4).

Malrotasjon opp står un der 4.–12. svan ger-
skaps uke. Det affi  se rer duo de nums leie fra 
åp nin gen av duc tus choledochus t.o.m. før s te 
2/3 av co lon transversum og inn be fatt er va ri-
e ren de grad av kort mesenterium og prok si-
ma le, ob strue ren de fib rø se bånd (Ladds 
bånd) (6). Malrotasjon kan ha fra in gen til en 
rek ke symp to mer. Uten volvulus kan det fore-
kom me gal le far get opp kast, ma ge smer ter 
el ler ap pen di sitt i unor mal lo ka li sa sjon. Ved 
malrotasjon med led sa gen de volvulus og sir-
ku la sjons for styr rel ser i tarm kan det i til legg 
være blo dig av fø ring og pe ri to nitt. Ved par -
tiell el ler in ter mitt e ren de volvulus kan det 
fore kom me pro te in ta pen de en te ro pa ti, 
mang len de til vekst, mal nu tri sjon og ok kult 
gas tro in tes ti nal blød ning (6). Den klas sis ke 
pre sen ta sjo nen av malrotasjon er gal le far get 
opp kast hos ny fød te el ler sped barn, og barn 
med gal le far get opp kast bør an tas å ha mal-
rotasjon inn til det mot sat te er be vist (6). 
 Ab do mi na le symp to mer og ra dio lo gis ke funn 
hos et barn med malrotasjon med volvulus 
kan være sub ti le og uspe si fik ke, til tross for 
en svært al vor lig og po ten si elt livs tru en de 
 un der lig gen de til stand. Ett er hvert som midt-
tar men blir is ke misk, kan pa si en ten ut vik le 
melena, ir ri ta bi li tet, smer ter, ab do mi nal dis-
tensjon og pe ri to nitt, og i vers te fall sep tisk 
sjokk og død ved ut vik ling av nek ro tisk tarm 
(6). Tid ligst mu lig dia gno se og be hand ling er 
es sen si elt for å unn gå tarmiskemi med al vor-
li ge føl ger for bar net.

Ved ul tra lyd un der sø kel se lig ger nor malt 
v. mesenterica su pe ri or til høy re for a. mesen-
terica su pe ri or. Hvis ve nen lig ger til venst re 
el ler for an ar te ri en, gir det sterk mis tan ke om 

malrotasjon. Sen si ti vi tet er an gitt til 67�–�100 % 
og spe si fi si tet til 83�–�92 % (7). Ved unor malt leie 
på vist på ul tra lyd bør man gå vi de re med 
rønt gen av øsofagus, ven trik kel og duo de-
num. Hos vår pa si ent så man på ul tra lyd det 
så kal te «whirl sign», som er reg net som 100 % 
spe si fikt for midttarmsvolvulus (7): Duo de-
num, prok si ma le del av tynn tarm og v. mesen-
terica su pe ri or snur rer rundt a. mesenterica 
su pe ri or. Ba ken for lig gen de år sak er malrota-
sjon og et kort mesenterium. Midttarmsvol-
vulus gir en duo de nal, alt så en helt prok si mal 
ob struk sjon, og rønt gen over sikt ab do men 
kan så le des vise helt nor ma le funn, mens bar-
net li ke vel har en akutt, ope ra sjons tren gen de 
til stand.

Ved volvulus vil rønt gen av øsofagus, ven-
trik kel og duo de num vise en ob struk sjon, ofte 
med et «kor ke trek ker for løp» av duo de num og 
mang len de fylning vi de re. Ved mis tan ke om 
volvulus bør det gis vann lø se lig kon trast ved 
rønt gen, da det kan bli be hov for tarmresek-
sjon, og lek ka sje av kon trast kan fore kom me 
per ope ra tivt.

Pa si en ten ble over flyt tet fra lo kal sy ke hus til 
 bar ne kir ur gisk sek sjon ved uni ver si tets sy ke hus 
for akutt ope ra sjon. Det ble gjort la pa ro to mi med 
funn av malrotasjon med volvulus, hvor det fore-
lå en 720 gra ders ro ta sjon av midtt ar men. Midt-
tar men ble detorkvert og det fore lå in gen sirku-
lasjonsforstyrret tarm. Ladds pro se dy re ble der -
etter gjen nom ført. Den ne in ne bæ rer bred de -
økning av krøset for å for hind re frem ti dig volvu-
lus, lei ring av tar men i en ikke-ro ta sjons til stand 
med plas se ring av duo de num og tynn tarm til 
høy re i buk hu len, mens ileocøkalovergangen blir 
plas sert i øvre venst re kva drant. Co lon blir lei ret 
i venst re abdominalhalvdel. Det gjø res som 
 of test, som hos vår pa si ent, ap pen dek to mi for å 
for hind re en frem ti dig aty pisk ap pen di sitt.

Det post ope ra ti ve for lø pet var ukom pli sert, og 
iføl ge pa si en tens mor har bar net vært helt sym-
ptom fri det før s te året ett er ope ra sjo nen.

Dis ku sjon

Ka sui stik ken il lust re rer ut ford rin ger i dia-
gnos tikk av barn med ma ge smer ter og opp-
kast. De fles te med symp tom gi ven de malrota-
sjon og led sa gen de volvulus opp da ges i tid lig 
bar ne al der før fyl te to år (6). Til stan den er 
langt sjeld ne re ved 12 års al der, som hos 

Fi gur 3  Rønt gen øsofagus, ven trik kel og duo de num. 
Det er kon trast i ven trik ke len og spredt i duo de num som 
føl ger et ty pisk «kor ke trek ker møns ter» i duo de num med 
mang len de kontrastfylning til jejunum. Duo de num har 
aty pisk be lig gen het, nor malt lig ger duo de num len ger 
opp ad og til venst re for midt lin jen enn man ser her.
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mer ini tialt, og det er som re gel først sent i 
for lø pet at bar net ut vik ler blo dig av fø ring og 
pe ri to nitt (6). Det kan da al le re de fore lig ge 
ir re ver si bel is ke misk ska de av midtt ar men. 
Ved rask, pre sis dia gnos tikk og på føl gen de 
kir ur gi ved på vist malrotasjon kan en po ten-
si elt livs tru en de til stand få et vel lyk ket ut fall.

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

Mott att 14.5.2018, før s te re vi sjon inn sendt 8.10.2018, 
 godkjent 10.12.2018.

ke lig hjelp ved mis tan ke om malrotasjon – 
selv ved ne ga tiv ul tra lyd (6, 7). Til tross for at 
man i lø pet av ra dio lo gi spe sia li se rin gen skal 
ha opp læ ring i ul tra lyd un der sø kel ser på 
barn, kan man ikke for ven te at alle kjen ner til 
ul tra lyd funn ved uven tet volvulus. De fær -
reste som ikke job ber med barn, vil noen 
gang se det. Man bør imid ler tid, både som 
kli ni ker og ra dio log, være spe si elt opp merk-
som på ba by er/barn med gal le far get opp kast. 
Da må malrotasjon og volvulus all tid mis ten-
kes. Det kan være sub ti le ab do mi na le sym pto-

NOE Å LÆRE AV

Fi gur 4  a) Midttarmsvolvulus på grunn av medfødt malrotasjon, og duodenal obstruksjon på grunn av medfødte Ladds bånd. Volvulus oppheves ved at midttarmen roteres mot 
klokken (turn back the time). b)  Ladds prosedyre gjøres ved at Ladds bånd mellom bakre bukvegg, duodenum og colon deles. Deretter breddeøkes krøset ved å dele bånd mellom 
duodenum og colon ved hjelp av stump og skarp disseksjon. Appendix fjernes for å forhindre feildiagnose ved eventuell fremtidig appendisitt, da cøkalpolen etter endt prosedyre  
blir liggende i venstre del av bukhulen. Avslutningsvis ligger tykktarmen til venstre i bukhulen, og duodenum og tynntarmen til høyre (ikke-rotasjonsleie). 

 den ne pa si en ten (6). Symp to me ne var in ter-
mit te ren de og ma ge smer te ne had de stor 
 va ria sjon i in ten si tet. Dett e er ty pisk for den ne 
al ders grup pen, men gjor de dia gnos tik ken 
ut ford ren de (6).

Ul tra lyd med dop pler, der man kan på vi se 
den vir vel lig nen de ro ta sjo nen, er i tre ne de 
hen der svært nytt ig i dia gnos tik ken (3) og er 
ofte den før s te bil de un der sø kel sen bar net får 
gjort. Rønt gen av øsofagus, ven trik kel og duo-
de num er gull stan dard for dia gnos tikk av 
malrotasjon og bør all tid ut fø res som øye blik-
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HEGE NORD LIE
er spe sia list i ra dio lo gi.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SIRI AG NE TE LAN DE
er spe sia list i ra dio lo gi.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KJE TIL NÆSS ER TRES VÅG
er spe sia list i ge ne rell kir ur gi og over le ge in nen 
barne kir ur gi.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ANDERS HAUGE EN GE BRET SEN
er lege i spe sia li se ring i kir ur gi.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

STI AN LER VIK
er spe sia list i pe dia tri.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Hemichorea-hemiballisme

En tidligere frisk kvinne i 80-årene ble 
påfallende trett i et selskap og utviklet 
i kjølvannet av hendelsen ufrivillige 
bevegelser. Filmen viser at når kvinnen 

forsøker å ligge i ro, sees relativt raske, ukoor-
dinerte, ikke-rytmiske og tidvis litt rykkende 
bevegelser i venstre overekstremitet samt noe 
aktivering av venstre bein. Hun har ingen 
lammelser, og bevegelsene kan undertrykkes 
i korte øyeblikk. De små rykkene i skulderen 
er ekstra tydelige når hun utfører spesifikke 
motoriske oppgaver, som å sette pekefingeren 
på nesetippen eller gjøre alternerende rota-
sjonsbevegelser med underarmen.

Pasienten hadde gjennomgått et hemora-
gisk infarkt i nucleus subthalamicus som ble 
verifisert med MR. Hemiballisme er klassisk 
ved en slik skade, men som oftest sees det 
også sammen med mildere chorea. Det er 
 anslått at cirka 1 % av de med første gangs 
 hjerneslag utvikler akutt eller forsinket beg-
vegelsesforstyrrelse, hyppigst i forbindelse 
med hjerneblødning. Hyperkinesi i form av 
hemichorea-hemiballisme er vanligst, og ni 
av ti blir kvitt symptomene innen seks måne-
der (1).

Chorea (av gresk khoreia ‘dans’) er et klas-
sisk nevrologisk symptombilde med ufrivil-
lige, rykkvise, vridende eller danselignende 
bevegelser. Det er assosiert med funksjons-

svikt i basalgangliene, og antas å skyldes over-
aktivitet i dopaminerge nettverk. De chorea-
tiske bevegelsene kan ramme både ansikt og 
ekstremiteter, og kan variere fra milde inter-
mitterende gestikulasjoner og grimaser til å 
være voldsomt invalidiserende. Når proksi-
male ledd som skulder og hofte er involvert, 
og utslagene er kraftige, kalles det gjerne bal-
lisme (av gresk ballein ‘å kaste’). Som med 
andre bevegelsesforstyrrelser er det lettere å 
demonstrere enn å beskrive.

Den latinske betegnelsen chorea sancti Viti 
(sanktveitsdans, chorea minor) ble første 
gang benyttet på 1400-tallet. En britisk nevro-
log på 1600-tallet knyttet symptombildet til 
giktfeber, derav eponymet Sydenhams chorea. 
Antistoffer mot betahemolytiske streptokok-
ker som kryssreagerer med nevroner i basal-
gangliene, antas i dag å være årsaken. Chorea 
kan også forekomme ved andre autoimmune 
tilstander, som f.eks. systemisk lupus erythe-
matosus, og en sjelden gang under graviditet 
(chorea gravidarum). Senil chorea har vært 
benyttet hos eldre som har utviklet symptom-
bildet, men det er en foreldet betegnelse. Det 
finnes også arvelige tilstander som er asso-
siert med chorea; mest kjent er Huntingtons 
sykdom. Vel å merke var det den norske dis-
triktslegen Johan Lund som først beskrev 
 «setesdalsrykkja» i 1860 (2).

Pasienten har samtykket til at artikkelen med video blir 
publisert.

Mottatt 7.10.2018, første revisjon innsendt 19.12.2018, 
godkjent 7.1.2019.
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Sprechen Sie Statistik?

Er sta tis tikk et frem med språk, 
på lin je med tysk, la tin el ler 
man da rin?

His to rie for tel ling med tall er en hjør ne stein i 
me di sinsk forsk ning. Kli nis ke fors ke re over-
set ter egne og kol le g ers ob ser va sjo ner av 
blod, suk ker, svett e og tå rer til tall og ka te go-
ri er som så kan ana ly se res med sta tis tis ke me-
to der. Er fa rin ger, em pi ri og re sul ta ter ut veks-
les med and re fag fel ler via ta bel ler og fi gu rer 
og sta tis tis ke ana ly ser i vi ten ska pe li ge ar tik-
ler, på kon fe ran ser og i læ re bø ker.

Men selv om sta tis tikk står sen tralt i me di-
sinsk kunn skaps er ver vel se og for mid ling, er 
det få kli ni ke re som har sta tis tikk som sitt pri-
mæ re in ter es se felt. Tal le ne og ana ly se ne kan 
fort frem stå som frem me de, for mu lert i et an-
net språk enn det de res egen fag ut dan ning 
ope re rer med. Kli ni ke re som vil fors ke skal 
pres te re og kom mu ni se re på in ter na sjo nalt 
topp ni vå – på et språk som ikke er de res eget.

Sta tis tikk som språk
Et språk er et verk tøy for å kom mu ni se re tan-
ker, ide er og kunn skap. Det er sta tis tikk også. 
Både språk og sta tis tikk har en tek nisk gram-
ma tikk. Mens språk læ re re for tel ler om set-
nings ledd og ka su ser, for tel ler statistikkur-
sene om stan dard av vik, p-ver di er og re gre-
sjons ko effi  si en ter. Både språk og sta tis tikk har 
sine al fa be ter og sin tegn sett ing. Der språke ne 
bru ker bok sta ver og tegn, er sta tis tikk bygd 
på ma te ma tisk no ta sjon, med ma te ma tis ke 
form ler for gjen nom snitt, stan dard av vik og 
re gre sjons lig nin ger.

For å be hers ke et språk må du opp ar bei de 
deg en for stå el se av en rek ke be gre per. Så også 
med sta tis tikk. Et sub stan tiv er et ord for en 
ting. Et stan dard av vik er et tall for va ria sjon. 
Sub jek tet i en set ning er den som gjør noe. Og 
odd sen er sann syn lig he ten for at noe skjer 
delt på sann syn lig he ten for at det ikke skjer.

For både språk og sta tis tikk er kon teks ten 
vik tig. Kunn skap om ver se føtt er og rim er for 
de fles te lite re le vant – el ler in ter es sant – før 
kunn ska pen sett es i kon tekst av et spe si fikt 
dikt der for fatt e ren bru ker vir ke mid le ne til å 
løf te frem bud ska pet om for eksempel sor gen 
ved å mis te et barn. Kunn skap om hvor dan 
da ta pro gram met SPSS bru kes til å be reg ne en 
re gre sjons ko effi  si ent har li ten kli nisk re le vans 
før det sett es i kon tekst av et spe si fikt forsk-
nings pro sjekt og bru kes til å si at ri si ko en for 
død fød sel øker ett er svan ger ska pets 42. uke.

Både språk og sta tis tikk kan bru kes til å for-
tel le vik ti ge his to ri er om ver de nen vi le ver i. 
Med ord kan språket dra le se ren inn i for tel-
lin gen om det kjen te og det ukjen te og for-
mid le fø lel ser og for stå el se. På sam me måte 
kan tall opp sum me re en sam ling en kelt stå-
en de pa si ent his to ri er så godt at den kli nis ke 
inn sik ten frem står som selv sagt.

Sta tis tikk som ikke-språk
Men selv om sta tis tikk kan lig ne et språk, er 
det li ke vel ikke et full ver dig språk. Et språk 
har sub jek ter som gjør noe, ver ba ler for 
hand ling, det har ad jek ti ver og su per la ti ver. 
Dett e mang ler sta tis tikk. Man kan ikke si «Jeg 
gle der meg vel dig til som mer fe ri en!» på sta-
tistiksk.

Sta tis tikk er et spe si al verk tøy for å kom mu-
ni se re en helt spe si ell type in for ma sjon: Kvan-
ti ta tiv in for ma sjon. Sta tis tikk er bygd på ma-
te ma tikk, og både ut reg nin ge ne og språket 
som be skri ver me to de ne og tal le ne må være 
pre sist for mu lert for at bud ska pet skal bli rik-
tig. Ma te ma tik ken kan ikke end res el ler til pas-
ses for å opp nå kom mu ni ka sjon – både av sen-
de ren og mott age ren må lære seg ma te ma tik-
ken. Det er an ner le des enn hvordan all an nen 
språk lig kom mu ni ka sjon fun ge rer.

På et hvert språk vil du kun ne bli for stått selv 
om du bru ker feil ord og det er sto re gram ma-
ti kals ke mang ler i det du sier el ler skri ver. Om 
du sier «bes ta» el ler «momo», så skjøn ner vi 
hvem du snak ker om, selv om in gen av or de ne 
står i noen ord bok. Om du blan der «og» og «å» 
el ler «fullt» og «fult» i en SMS, vil god kom mu-
ni ka sjon like fullt kun ne opp nås. Slik er det 
ikke med sta tis tikk. Bru ker du feil ord, vel ger 
feil tall for å opp sum me re da ta ene dine el ler 
pre sen te rer feil sta tis tisk ana ly se, vil ikke bare 

kom mu ni ka sjo nen hal te – hele forsk nings pro-
sjek tet ditt vil kun ne dø.

For tel lin gen om de man ge
En kelt his to ri er fra den kli nis ke hver da gen 
kan være gri pen de. De hand ler om blød nin-
ger, spi se for styr rel ser, bi virk nin ger og død. 
En kelt his to ri e ne er man ge, men de er fort satt 
bare en kelt his to ri er. For å lage best mu lig 
 hel se tje nes ter for flest mu lig hol der det ikke 
å for tel le his to ri er om den en kel te. Vi må for-
tel le his to ri en om de man ge. Og den ne for tel-
les med sta tis tikk.

Sta tis tikk er bygd på ufra vi ke li ge ab so lutt er 
og rett og galt. Men sta tis tikk er ikke bare ma-
te ma tikk. Sta tis tikk hand ler om å kom mu ni-
se re hva de inn sam le de tal le ne fra et forsk-
nings pro sjekt for tel ler om den kli nis ke hver-
da gen. For å for stå his to ri e ne som for tel les 
om de man ge, for selv å bli for stått når du skal 
vi de re for mid le egne er fa rin ger, em pi ri og re-
sul ta ter, må du be hers ke språket om de man-
ge. Du må kun ne statistiksk.

Ar tik ke len er ba sert på før s te for fatt ers fore drag på 
 konferan sen ADVICE2018.
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Fi gur 1  Flo ren ce Nightingale end ret det bri tis ke hel se ve se net ved å for tel le tall his to ri er om de man ge. Il lust ra sjon: 
 Floren ce Nightingale / Wi ki me dia Commons

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

32



4 62

MAGASIN

INTERVJU

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 5,  2019;  139:  462–5

Struk tur og le del se

Fag lig sett har Kjell Krüger hop pet fra tue til tue i et litt for vir ren de møns ter. Det har gitt ham en kom pe-
tan se han har hatt god bruk for som me di sinsk le der av Av de ling for sy ke hjems me di sin i Bergen.

Jeg har all tid in ter es sert meg for le del se 
og hvor dan man byg ger mil jø er som  
er gode å ar bei de i. Det er kan skje en av 
de vik tig ste opp ga ve ne man har som 
sjef, sier han.

Ett er noen år i all menn prak sis  
valg te han å jobbe for le ge mid del in du stri en.

– Jeg tenk te at ar beids fel les ska pet kan skje 
fun ger te bedre i en pri vat sett ing, og på 
man ge må ter var det slik. Jeg hus ker enda 
hvor dan det var met at noen had de satt en 
blomst på skri ve bor det mitt før s te ar beids-
dag. Det er selv føl ge lig litt ba nalt, men vik tig 
li ke vel.

Da IT-bob len sprakk, skif tet han jobb på 
nytt, nå til IT-sel ska pet Sys de co. De had de 
kjøpt opp Profdoc, et da ta pro gram for all-
menn me di sin.

– Jeg har nok fått et in du stri stem pel ett er 
dis se job be ne, sier han la ko nisk, men po eng-

te rer at det har vært en rød tråd i hans  
«IT-si de spor»:

– Me di ka ment mo du len vi ut vik let i Prof-
doc Vi sion var struk tu rert for utt ak av va lid 
sta tis tikk. Det har jeg all tid tenkt hel se ve se-
net bur de blitt bedre på.

Do ven pris vin ner
– Jeg er do ven, men li ker å ha or den, for tel ler 
han når han skal for kla re sin in ter es se for 
da ta pro gram mer.

– Vi kan ikke på stå at vi vet hva vi dri ver 
med hvis vi ikke får til ba ke mel ding på 
 grup pe ni vå. Da er struk tu rer te pro gram mer 
vei en å gå. Når ting re gist re res på ens ar tet 
måte, får du tal le ne du tren ger helt gra tis  
i ett er kant.

Kjell Krüger var le der i Le ge for en in gens 
IT-ut valg i fire år, men pre si se rer at han  
på in gen måte er noen IT-nerd.

– Min enes te in ter es se i da ta pro gram mer 
er å finne gode me to der for å få job ben 
gjort.

Han hol der seg nep pe helt til sann he ten 
nå. I 2017 fikk han Bergen kom mu nes ny opp-
rett e de forsk nings- og in no va sjons pris for 
sin rol le i ut vik lin gen av et nytt hel se fag lig 
be slut nings støtt e sy stem. I pris om ta len 
om ta les jour nal sy ste met for sy ke hjem å ha 
både lo kal og na sjo nal vik tig het, blant an net 
for di det mu lig gjør forsk ning i sy ke hjem i et 
helt an net for mat enn før. Sy ste met er ut vik-
let sam men med lege og ut vik ler Mag ne 
Rekdal.

– Han er IT-man nen i pro sjek tet, mens jeg 
har bi dratt med å til pas se det vir ke lig he ten  
i sy ke hjem me ne, kom men te rer Krüger.

Han for tel ler at pri sen egent lig er for hele 
om or ga ni se rin gen han har le det i sy ke hjem-
me ne i Bergen.
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Før s te ama nu en sis ved Senter for al ders-  
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– Vi er stol te av at tre sy ke hjem nå er god-
kjent som ut dan nings in sti tu sjon der all-
menn le ger i spe sia li se ring kan ta sy ke hus-
året sitt. Dess uten kan le ger i spe sia li se ring  
i ind re me di sin og i ge ria tri få de ler av grup-
pe 2-tje nes ten sin hos oss.

Nye to ner for sy ke hjems le ger
Kjell Krüger und rer seg over at ikke ge ria -
trien ser på sy ke hjem me ne som en ar beids-
plass for sine spe sia lis ter.

– Med eld re bøl gen er det åpen bart at vi 
må dra las set i lag for å få et godt hel se til-
bud til de syke eld re, sier han.

I 2013 fikk han frie tøy ler til å heve sta tu-
sen til sykehjemslegearbeidet i Bergen.  
I man ge år var dett e små bi stil lin ger som 
by ens all menn le ger var på lagt. Sta tu sen  
var der ett er.

Krüger lis ter opp punkt vis hvil ke mål de 
satt e seg:

– For det før s te lag de vi en egen en het  
for sy ke hjems me di sin her på Løv åsen sy ke-
hjem. Vi de re lag de vi en li ten og ut vi det 
le der grup pe med 15 le ger fra uli ke spe sia li -
teter for å vei le de de unge le ge ne. De ble 
an satt i sto re stil lings brø ker på minst 50 %, 
helst 100 %. Tre le ger ble team over le ger, med 
an svar for hver av de tre geo gra fis ke sek to -
rene i byen, sier Krüger.

Le ge ne mø tes til in tern un der vis ning to 
ti mer hver må ned, og har «team un der vis-
ning» inn imel lom dett e.

– Dett e er kul tur byg ging. Sy ke hjems le ge ne 
i byen blir bedre kjent og slip per å stå ale ne 
når de tren ger hjelp, leg ger han til.

Krüger for tel ler vi de re at de ut vik let 
 Sykehjemshandboka.no. Den lig ger på Hel se-
bib lio te ket og bru kes nå av man ge sy ke-
hjems  leger i lan det.

Små lå ten er han ikke når vi snak ker om 
hans hjer te barn. Do ven ska pen han skrøt av  
i stad står ikke til tro en de, ten ker jeg, mens 
han fort sett er ene ta len og tel ler po en ge ne 
sine på to hen der.

– Dett e er en stor by mo dell. Vi kan ikke  
ha ge ri a te re i hele lan det. Der for er det så 
vik tig at sy ke hjems le ger får et eget ut dan-
nings løp som gjør det mer att rak tivt for de 
unge å vel ge dett e kar rie re lø pet.

My ter i me di si nen
Krüger så fort at det var et skri ken de be hov 
for et bedre da ta verk tøy i sy ke hjems sek to ren.

– Bare tenk deg å få til syn fra myn dig -
hetene og mått e inn røm me at vi fak tisk  

ikke vet hva vi dri ver med! Nå kan vi med  
få tas te trykk leg ge frem data som vi ser 
for de lin gen av tvangs ved tak, bru ken av 
psy ko far ma ka og lig ge sår på alle sy ke hjem-
me ne våre. For øv rig skal vi ikke bare re gi-
stre re og lage sta tis tikk. Kunn ska pen vi får, 
må gis til ba ke til med ar bei der ne. Vi bru ker 
dem der for ak tivt i med ar bei der sam ta ler, 
sier han.

Frem over ser han det som sin ho ved opp-
ga ve å få fer dig et da ta sett som sik rer kva li-
tets ar bei det ved sy ke hjem me ne i Bergen.

– Vi kan ikke skru ti den til ba ke og si at det 
er bra nok å ha en virk som het der jour nal-
no ta ter er det enes te skrift li ge le ge ne pro du-
se rer, sier han, og ut dy per:

– Nå har vi for eks em pel sett på fall hos 
be bo er ne. Blant 2 300 pa si en ter er det til 
sam men re gist rert 700�–�800 fall. Vi ana ly se-
rer nå for hold som kan si noe om ri si ko en 
for fall. Vi ser at de eld ste og de tyn nes te 
samt de som har på vist or to sta tis me, fal ler 
mest.

Han av bry ter seg selv og sier:
– Det er så man ge my ter vi må av li ve!  

I våre sy ke hjem er ikke pa si en te ne un der -
ernært. Gjen nom snitt lig kropps mas se -
indeks (BMI) er 23,4. Vi føl ger tal le ne til 
en hver tid. Om trent 18 % har BMI un der 20. 
Al der og mor bi di tet tatt i be trakt ning er 
ikke dett e an net enn for ven tet.

Nå har han snak ket seg varm. Han er nok 
ikke mer do ven enn at han har plan lagt hva 
han vil ta opp i in ter vju et.

– For øv rig sy nes jeg null vi sjo nen om 
nev ro lep ti ka og B-pre pa ra ter i sy ke hjem har 
gått for langt. Pen de len har vip pet slik at 
man ge kan lide unø dig for di le ge ne veg rer 

«Jeg er do ven, men li ker  
å ha or den»
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min kar rie re vei. På man ge må ter har skjeb-
nen ført meg fra jobb til jobb, men i ett er tid 
ser jeg at jeg har bygd sten på sten til jeg  
nå av slutt er yr kes li vet med å gjen nom fø re 
nå væ ren de pro sjekt. Jeg fø ler at det er en 
flott måte å av slutt e yr kes li vet på.
– Sy ke hjem me ne fun ge rer på en måte som 
dø dens for gård. Ten ker du at vi er i mål  
med gode pa si ent for løp når li vet går mot 
slutt en?

– Jeg sy nes plei er ne gjør et vel dig godt 
ar beid her, både rent prak tisk og når det 
gjel der om sorg for pa si en ter og på rø ren de. 

Den me di sin pak ken vi nå bru ker har for -
enklet le gens jobb be trak te lig. Man kan føle 
seg trygg på at det som gis, er nytt ig. Vi har 
også er fart at gode pro se dy rer er nøk ke len 
til suk sess. Sjekk lis ter og kom mu ni ka sjon 
må leg ges på et så en kelt nivå at alle kan 
være med. Jeg ten ker at vi har truff et godt 
si den vi med nes ten 1 000 døds fall per år  
på sy ke hjem me ne i Bergen har så få kla ger 
på for hold rundt dø en de pa si en ter.

Også nå har han mer på hjer tet:
– HLR-sta tus vur de ring er van ske lig, men 

det er en ty de lig be stil ling fra sy ke hu se ne 
om at dett e skal klar leg ges på sy ke hjem -
mene. Den na sjo na le pro se dy ren på dett e 
om rå det er jo så om fatt en de at den kan skje 
kan vir ke noe hem men de på be slut nin ge ne. 
Kan vi for sva re en litt mind re om fatt en de 
til nær ming? spør han.

seg mot å for skri ve selv små do ser av dis se 
me di ka men te ne, sier han, før han leg ger  
til at for hold rundt me di si ne ring av eld re  
et felt der forsk ning kan gi oss mye nytt ig 
kunn skap.

Den aka de mis ke kar rie ren ble lagt på is 
ett er dok tor gra den.

– Jeg er ikke en aka de misk type, jeg er en 
prak ti ker, slår han fast.

– Men i våre da ger må man jo ha dok tor-
grad for å bli hørt. Jeg slet meg gjen nom 
 dett e ar bei det for di vi had de mid ler til å se 
på eff ek ten av beslutningstøtte på me di -
sinske pa ra me te re i jour nal pro gram met, 
sier han, og trek ker frem et eks em pel:

– På et av tre sy ke hjem fikk 50 % av  
pa si en te ne nev ro lep ti ka. Da le ge ne så  
dett e, be gyn te pro sen ten å gå ned mot 
 gjen nom snitt et for fle re in sti tu sjo ner. Nyt-
ten av å se på slike for hold er at de som har 
høy est for bruk, lett end rer for skriv nings-
prak sis når de får vite at de av vi ker fra gjen-
nom snitt et. Vi må li ke vel huske på at det 
ikke fin nes noen fa sit her. Kan skje er det 
rik tig for skriv ning selv om sy ke hjem met 
lig ger over gjen nom snitt et?

Li vets siste da ger
Det er in gen tvil om at Kjell Krüger tri ves 
med ar beids si tua sjo nen sin.
– Hva er det som dri ver deg?

– Jeg er nok av hen gig av å ha et pro sjekt 
jeg kan bru ke ener gi en min på. Jeg sy nes 
rett og slett det er ar tig å få jobbe med  
å ut vik le den data pak ken vi nå nes ten er  
i mål med. Det opp le ves som me nings fylt.
– Hva er du mest stolt av?

– Jeg har ald ri hatt en hel het lig plan for 

Han lar det hen ge i luf ten før han fort set-
ter:

– Dett e er ikke en kelt. Hva de eld re selv  
sier når de snak ker om hvor dan de vil ha det 
i li vets siste da ger, gjør inn trykk på meg. Jeg 
hus ker for eks em pel me get godt et ek te par 
som nær met seg de 90, men frem de les var 
op pe gå en de og hjem me bo en de. Jeg spur te 
dem om de ville ha be hand ling for å for -
lenge li vet hvis de had de fast plass på sy ke-
hjem. Han sa ja, hun sa nei.

– Jeg hus ker også en an nen pa si ent som  
lå len ge på det siste. Han for sto nok at vi 
vur der te om vi skul le fort sett e å be hand le 
ham ak tivt. Da han sam tal te med kona om 
det, var hen nes gråt svar nok. Det er ikke 
en kelt, gjen tar han.
– Man ge sy ke hjem har inn ført for be re  dende 
sam ta ler der man åp ner for å snakke med 
pa si en te ne om dø den og hvor dan de vil ha 
det når li vet nær mer seg slutt en. Har du 
noen tan ker om den ne til nær mings må ten?

– Jeg ten ker at man lett kan kom mu ni se re 
for ty de lig at dø den nær mer seg. Skal man 
ikke til la te seg å være litt til ba ke hol den og  
la folk be hol de et lite håp? Jeg tror ikke alle 
pa si en ter er kla re for å snakke om dett e. For 
ikke så få er det kan skje like godt å leve li vet 
i en drøm om frem ti den, ett er hvert få mor-
fin og så gli inn i evig he ten.

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

«Jeg er ikke en aka de misk type, 
jeg er en prak ti ker»
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By rå kra ti et i me di sins ke stu di er
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Søk na der, re gist re rin ger og rap por ter. �Å gjen nom fø re  
en me di sinsk stu die in ne bæ rer mer enn det som står  
i me to de be skri vel sen i ar tik ke len.

Pub li ser te me di sins ke stu di er er ofte et re sul tat av lang tids ar beid. 
Ved å lese me to de be skri vel sen skal det være mu lig å for stå hvor dan 
stu di en ble gjen nom ført og ana ly sert (1). Imid ler tid er det mer enn 
det som står be skre vet der, som skal til for å gjen nom fø re en me di-
sinsk stu die, for eks em pel søk na der om god kjen ning og til la tel se.  
Et ty de lig eks em pel på hvor dan søk nads pro ses sen kan dra ut i tid, 
ble ny lig pre sen tert av Niels sen i Tids skrif tet (2). I den ne teks ten vil 
jeg for sø ke å be ly se noe av by rå kra ti et i en tenkt kli nisk stu die, fra 
plan leg ging til fer dig pub li ka sjon.

Som and re me di sins ke stu di er vil en kli nisk stu die star te med en 
el ler fle re fors ke re og et forsk nings spørs mål. Dett e om for mu le res  
til en hy po te se som kan tes tes i en fast satt stu die- og ana ly se plan 
med ut valg te en de punk ter. Selv om stu die pla nen er klar, gjen står 
det mye (pa pir-)ar beid før den kan iverk sett es, ikke minst søk na der 
om øko no mis ke mid ler til ma te ri ell og per so nell.

Vi de re må fors ker ne søke Re gio na le ko mi te er for me di sinsk og 
hel se fag lig forsk nings etikk for å få god kjent at stu di en er etisk ak sep-
ta bel å gjen nom fø re. Ofte kre ver per son vern om bu det å bli in vol vert, 
som i en mul ti sen ter stu die kan bety søk na der til fle re per son vern -
om bud. I man ge kli nis ke stu di er blir det sam let inn og tes tet på 
bio lo gisk ma te ria le. Dett e ma te ria let skal iføl ge lov ver ket de strue res 
in nen re la tivt kort tid. Hvis fors ker ne øns ker å sam le og opp be va re 
ma te ria let over leng re tid, må det sø kes om å opp rett e en bio bank (3).

God kjen nings kra ve ne før stu die start stop per ikke nød ven dig vis 
der. For eks em pel må det sen des en om fatt en de søk nad til Sta tens 
le ge mid del verk hvis stu di en in ne bæ rer le ge mid del bruk, og fors ker-
nes ut gå en de søk nads bun ke blir enda litt høy ere om stu di en tren-
ger data fra de na sjo na le hel se re gist re ne (4).

Alle søk na de ne må gjen nom en eva lue ring før fors ker ne kan få  
en til ba ke mel ding. Til ba ke mel din gen kan være en god kjen ning av 

stu di en el ler et krav om re vi sjon av søk nads do ku men te ne. Den 
re vi der te ut ga ven sen des inn på nytt før fors ker ne igjen må vente  
på eva lue ring og til ba ke mel ding. Det le der fort til et halvt til ett års 
ven te tid før stu di en kan be gyn ne. I and re til fel ler stop pes stu di en  
på søk nads sta di et.

Med nød ven di ge god kjen nin ger og til gan ger kan kan skje fors ker-
ne rett e alt fo kus på sel ve gjen nom fø rin gen? Ikke helt. I til legg til en 
in ter na sjo nal re gist re ring av stu di en kre ver fle re sy ke hus og uni ver-
si te ter ytt er li ge re re gist re rin ger. Ofte be tyr det at stu die pla nen må 
om for mu le res til uli ke ver sjo ner rett et mot hel se per so nell og pa si en-
ter, gjer ne på fle re språk.

Når god kjen nin ge ne er på plass og stu di en har star tet, må sy ke hus, 
uni ver si te ter, øko no mis ke bi drags yte re med fle re mott a sta tus rap-
por ter og opp da te rin ger på fast satt e, re gel mes si ge tids punkt, el ler 
ved «stør re end rin ger». Hva som er en «stør re end ring» kan i seg selv 
være van ske lig å de fi ne re. Ett er gjen nom ført stu die kom mer også 
krav om slutt rap por ter. Alt dett e må ut ar bei des pa ral lelt med gjen-
nom fø rin gen av stu di en.

Ett er halv an net års lege liv som sti pen diat in vol vert i uli ke kli nis ke 
og and re me di sins ke stu di er er jeg usik ker på om alle kra ve ne til 
søk na der, re gist re rin ger og rap por ter er nød ven di ge. Noe forsk-
ningsby rå kra ti er selv sagt nød ven dig, blant an net for å sik re iva re - 
ta gel sen av etis ke prin sip per og per son vern. Sam ti dig vir ker jeg ikke  
å være ale ne om å opp fatt e by rå kra ti et som svært om fatt en de (2, 5) 
og i vin ter har det vært en off ent lig de batt om hvor dan lov ver ket 
rundt per son vern i me di sinsk forsk ning skal tol kes og prak ti se res 
(6, 7).

Det er synd om vel fun der te og vik ti ge me di sins ke stu di er ikke blir 
gjen nom ført på grunn av for om fatt en de krav som kom mer i til legg 
til sel ve stu di en. Jeg kjen te meg svært godt igjen i be skri vel sen til 
Niels sen (2). Fors ke rens ho ved fo kus bør være det som står i forsk-
nings ar tik ke lens me to de be skri vel se, ikke by rå kra ti et til knytt et 
gjen nom fø rin gen.

FRE DE RIK EMIL JUUL
fejuul.medisin@gmail.com
er lege og fors ker ved Av de ling for trans plan ta sjons me di-
sin, Oslo uni ver si tets sy ke hus.  
Foto: Jon Olav Nes vold

«Forskernes utgående søknadsbunke blir 
enda litt høyere om studien trenger data  
fra de nasjonale helseregistrene»

«Alt dette må utarbeides parallelt med 
gjennomføringen av studien»
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Sjanse eller risiko?

En kanadisk tv-stjerne tok nylig et 
oppgjør med hvordan man omtaler 
Downs syndrom. Sakens kjerne var 
skillet mellom sjanse og risiko.

Den kanadiske skuespilleren Caterina Scor-
sone, best kjent fra rollen som legen Amelia 
Shepherd i sykehusserien Grey’s Anatomy, er 
mor til to jenter på seks og to år. Den yngste 
jenta er født med Downs syndrom, ifølge VG 
(1). Nylig postet tv-stjernen en melding som 
avisen refererte:

Én av 700 babyer blir født med Downs 
syndrom. Ordbruk er viktig. Foreldre har ikke 
én til 700 «RISIKO» for å få et barn med Downs 
syndrom. Foreldre har én til 700 SJANSE for  
å få et barn med Downs syndrom. Akkurat 
som de har 50 prosents SJANSE for å få en 
jente eller en gutt (med noen vakre variasjo-
ner også blant dem). (1)

Både sjanse og risiko betegner en mulighet. 
Men det er forskjell på dem. Sjanse antyder 
at muligheten er tiltalende, risiko at den er 
urovekkende (2). Sjanse brukes altså der det 
er mulighet for noe godt, for eksempel sier 
vi sjanse for helbredelse. Når det er mulighet 

for noe vondt, bruker vi risiko, for eksempel 
risiko for lungekreft (3, 4). Noen ganger kan 
det være nyttig å bruke mer nøytrale ut-
trykk, som for eksempel mulighet for, utsikt 
til eller sannsynlighet for.

Distinksjonen mellom sjanse og risiko er 
under press og har vært det lenge (5). Et 
blikk på aviser og nettsteder viser at mange 
gjør feil (ramme). I eksemplene i rammen 
burde det stått risiko for krybbedød, risiko 
for misdannelser i penis, risiko for arbeidsulyk-
ker, risiko for borreliasmitte, risiko for infertilitet 
osv. – alt er utsikter til noe negativt.

Feilen finnes av og til i medisinske manus-
kripter også. Det er i grunnen rart, ettersom 
det i medisinen oftest er klart om et utfall er 
positivt eller negativt, og medisinere er vant 
til å forholde seg til risikobegrepet.

Siden feilen er så vanlig, kan man lure på 
om dette skillet mellom sjanse og risiko 
kommer til å bli borte. Svaret er antakelig ja. 
At sjanse kan bety ‘risiko’, står i flere ordbø-
ker allerede (6–8). Men inntil videre får vi 

klare å holde styr på det. Vanskelig er det  
jo ikke.

ERLEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
er professor dr.med., fagsjef og redaktør for 
 Tidsskriftets språkspalte.
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Risikoen for borreliasmitte ved flåttbitt er lav. Foto: iStock

Eksempler fra aviser og nettsteder

«(…) sjansen for at to barn døde i krybbe-
død var 1 på 73 millioner»

«Guttebarn (…) fikk halvert sjansen for  
å få misdannelser i penis»

«Sjansen for å bli skadd eller omkomme  
i en arbeidsulykke er størst nettopp nå»

«(…) sjansen for borreliosesmitte etter et 
flåttbitt er på bare to prosent»

«Når en bikker 35 år, begynner sjansen  
for ikke å kunne få barn på naturlig måte  
å øke»

«Ny studie: Rengjør du hendene slik,  
minsker sjansen for å bli syk»

«Røyking øker sjansen for lungekreft»
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En xenotransplantasjon i 1882

En lykket Muskeltrans- 
plantation fra en Hund  
til et Menneske
I Archiv für klin. Chirurg. XXVIII, 3, p. 562, 
1882 findes en Beskrivelse af et heldigt Expe-
riment med at transplantere Biceps fra en 
Hund til et Menneske, hvoraf her leveres et 
Uddrag efter Schm. Jahrb. 1883. 3 H. P. 259.

En 36aarig Frøken havde en Svulst i den 
øvre Halvdel af den høire Biceps, som indtog 
næsten hele Musklens Tykkelse. Den var af 
Størrelse som et Par Børnehænder og viste 
sig ved Exstirpationen at være et Fibrosar-
com. Hvor Svulsten sad, var der kun tilbage 
en liden Bundt af Musklen saa tyk som en 
Blyant, den var normal; nedenfor var nor-
malt Muskelvæv, ovenfor Senen. Denne 
smale Muskelstreng blev nu præpareret løs 
fra Svulstmassen og blev i Forbindelse med 

Enderne af Biceps, V. bracchialis og n. cuta-
neus bracchii medius var omgivne af Svuls-
ten, men kunde dog konserveres; den til 
Biceps forløbende Gren af n. musculocuta-
neus derimod maatte skjæres over. Paa den 
indre glatte Smitflade anlagdes 3 Katgutliga-
turer. Det borttagne Stykke Muskel udgjorde 
hele den øvre Halvdel med Undtagelse af 
den lille omtalte Bundt. I dette Defekt blev 
nu indsat et rigelig stort Stykke af en Hunds 
biceps femoris. Det skede med stor Hurtig-
het og med Undgaaelse af enhver Kontusion 
af den transplanterte Muskel. Muskelfla-
derne og Muskelenderne forenedes omhyg-
gelig med Suturer. Operationen gjordes med 
Karbolantisepsis uden Spray. Det indsatte 
Stykke Muskel var ikke ubetydelig tykkere 
end Tversnittet af den exstirperede Biceps  
og dannede nedad en tydelig Svulst. Den 
løspreparerede Hud blev nu syet sammen;  
6 Drains blev indlagt og Listers Bandage; 
Armen fixeredes i spidsvinklet Bøining  
i Albuen til Thorax. Operationen foretoges 
den 16de Febr. Den 25de Februar udtømte 
der sig af det indre Drainrør et ganske løst 
Muskelstykke, som svarede til hele Længden 
og omtrent 1/5 af Tykkelsen af den transplan-

terte Muskel. Ellers var Tilhelingen fulds-
tændig. Fra d. 28de Marts anvendtes daglig 
Elektricitet.

En Undersøgelse d. 19de Mai viste et nor-
malt Forhold mod begge Slags Elektricitet. 
Kun det øverste Punkt for Elektriseringen  
af N. muskulocutaneus paa den indre Rand 
af Biceps paa den opererte Side manglede. 
De aktive Bevægelser var kraftfulde. Ved den 
aktive Flexion af Armen i Albueledet, som 
gik lige let for sig i proneret og supineret 
Stilling, følge man en Fremskydning af 
Biceps som ved en elektrisk Kontraktion.  
Der kunde derfor ikke være Tvivl, om at 
Musklen fungerte. Spørgsmaalet hvorledes 
Innervationen kunde foregaa, da dog Ner-
ven maatte skjæres af, maa vel besvares 
saaledes, at den sandsynlig lededes fra det 
nedre bevarede Stykke af Biceps, som rime-
ligvis besad sin egen motoriske Nervegren.

På 1800-tallet ble det gjort en del forsøk på transplantasjoner fra dyr til mennesker. Under følger en sak vi hadde på trykk  
i nr. 14/1883, da vi fortsatt het Tidsskrift for Praktisk Medicin. En kvinne hadde gjennomgått en angivelig vellykket muskeltrans- 
plantasjon fra en hund (Tidsskr Prakt Med 1883; 3: 222�–�3).

«I dette Defekt blev nu indsat 
et rigelig stort Stykke af  
en Hunds biceps femoris»

«Der kunde derfor ikke være 
Tvivl, om at Musklen fungerte»



4 69TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 5,  2019;  139

ANMELDELSER

Ge di gent  
om gas tro kir ur gi

Dett e to binds ver ket på nes ten 200 ka pit ler 
hen ven der seg til kir ur ger, gast ro en te ro lo-
ger, and re spe sia lis ter i fel tet og stu den ter. 
Hele mage-tarm-trak ten, in klu dert so li de 
or ga ner, dis ku te res te ma tisk. Før s te bind er 
delt inn i to sek sjo ner der før s te tar for seg 
øsofagus og brokk, og den and re om hand ler 
tynn tarm og ma ge sekk. Bind to er til sva-
rende delt inn i en sek sjon for pancreas, 

SHACKELFORD’S 
SUR GERY OF THE 
ALIMENTARY TRACT
Char les J. Yeo, Ste ven 
R. DeMeester, David 
W. McFadden et al., red
2 bd. 8. utg. 2 408 s, tab, ill. 
Phi la del phia, PA: Elsevier, 
2018. EUR 383  
ISBN 978-0-323-40232-3

gal le vei er, le ver og milt, mens ko lon, rek tum 
og anus fin ner man i siste del.

Bo ken har so lid inn bin ding og er tryk ket 
på pa pir av god kva li tet. Ka pit le ne føl ger et 
gjen nom gå en de struk tu rert far ge skje ma  
for over skrif ter og un der tit ler. Teks ten er 
be ri ket med gode far ge il lust ra sjo ner, skje-
ma tis ke frem stil lin ger og va ri er te ra dio lo-
gis ke, his to lo gis ke el ler perioperative bil der.

For hvert or gan be skri ves ana to mi og 
fy sio lo gi i egne ka pit ler, slik at man får en 
opp da tert og basalfaglig inn fø ring i nor mal-
funk sjon. Dis po si sjo nen er i det hele lo gisk, 
opp bygd ett er or gan og syk doms grup per, 
men det er noe uklart hvor for kir ur gisk 
be hand ling av ko lo rek ta le le ver me ta sta ser 
er ute luk ket fra le ver sek sjo nen og iste den for 
duk ker opp i de len om syk dom mer i ko lon 
og rek tum. Den in ne hol der in gen ting om 
la pa ro sko pi el ler hånd te ring av syn kron 
pri mær tu mor med le ver me ta sta ser, men 
drøf ter ab la sjons me to der i fle re va ri an ter  
og nev ner til og med strå ling som en mo da-
li tet for se lek ter te pa si en ter. Det vil være 
van ske lig for spe si elt stu den ter og gjer ne 
også ut dan nings kan di da ter å skille vik tig-

het og be tyd ning av den ne in for ma sjo nen 
utfra må ten teks ten er for mu lert på. Ka pit -
lene er el lers stort sett godt struk tu rert. 
Fore komst, dia gnos tikk og be hand lings valg  
i kli nisk re la ter te tema er vist i til hø ren de 
il lust ra sjo ner og ta bel ler. Det er ikke lagt 
opp til en evi dens ba sert frem stil ling av 
ma te ria let, og teks ten er til dels pre get av  
et i all ho ved sak nord ame ri kansk for fatt er-
skap og til nær ming. Ka pitt e let om akutt 
pan krea titt er imid ler tid skre vet av grup pen 
fra Ams ter dam, kjent for fle re ran do mi ser te 
stu di er på om rå det.

Bø ke ne er sto re og eg ner seg best til opp-
slag på ut valg te tema ett er be hov. Elek tro-
nisk til gang gjør at man kan ha stoff et til-
gjen ge lig på nett brett. Bø ke ne vil nok egne 
seg best for ut dan nings kan di da ter og kir ur-
ger med in ter es se for gas tro kir ur gi. And re 
spe sia lis ter som ra dio lo ger og gast ro en te ro-
lo ger kan nok også ha nytt e av å ha bin det 
til gjen ge lig i av de ling som opp slags verk.

KJE TIL SØREIDE
Over le ge, Gas tro kir ur gisk av de ling
Stavanger uni ver si tets sju ke hus

Godt opp slags verk 
med kli nis ke  
be grens nin ger

Hel se per so nell som i det dag li ge dia gnos ti-
se rer og be hand ler mus kel- og skje lett pla- 
 ger har nå fått en opp da tert ut ga ve av den 
norsk språk li ge ba sis bo ken for kli nisk un der-
sø kel se av be ve gel ses ap pa ra tet.

Gjen nom 11 ka pit ler dek kes de uli ke 
kropps re gi o ner, nev ro lo gisk un der sø kel se 

KLI NISK UN DER SØ-
KEL SE AV BE VE GEL-
SES AP PA RA TET
Niels Gun nar Juel,  
Hans Pett er Faug li,  
Tom Cle ment Lud vig sen
2. utg. 290 s, ill. Bergen: 
 Fag bok for la get, 2018.  
Pris NOK 449  
ISBN 978-82-450-2475-3

og funk sjons tes ter. Opp byg nin gen er struk-
tu rert, med en inn le den de ka sui stikk, ett er-
fulgt av de uli ke de le ne av en kli nisk un der-
sø kel se (in spek sjon, ledd be ve ge lig het, iso-
me tris ke kraftt es ter og spe si al tes ter), svar  
på ka sui stik ken og en god re fe ran se lis te. De 
fles te tes te ne har en be skri vel se av ut fø rel se, 
tolk ning og kom men ta rer. Bil de ma te ria let 
er rikt, men alle re le van te un der sø kel ser 
fin nes også fil met og kom men tert (fritt 
tilgengelig) på https://kliniskundersokelse.
portfolio.no. 

For sy ste ma tisk frem stil ling av kli nisk 
un der sø kel se av be ve gel ses ap pa ra tet er nok 
den ne bo ken det beste og mest om fatt en de 
vi har på norsk. Li ke vel er det mang ler og 
feil som bør på pe kes. Si den fo ku set er de 
iso ler te bio me ka nis ke for hol de ne ved be ve-
gel ses ap pa ra tet, bur de musk lers ut spring, 
feste, funk sjon og in ner va sjon be skri ves slik 
at man har et bedre to tal bil de og slip per  
å lete i an nen litt e ra tur.

Jeg sav ner også en om ta le av ty pis ke pla ger 
for gitt e al ders seg men ter, noe som er vik tig 
for valg av tes ter. Dett e av dek ker to and re 
svak he ter ved bo ken: For det før s te er det 

kun lis tet opp hvil ke tes ter som fin nes (dog 
ba sert på et godt fag lig ut valg). Her bur de 
man kan skje ha skilt mel lom et stan dard bat-
te ri av tes ter og an be fal te sup ple ren de tes ter. 
For det and re er fa ren for feil dia gnos tikk høy 
når man ut fø rer tes ter det ikke er in di ka sjon 
for (les: lav pre va lens), uav hen gig av tes tens 
høye sen si ti vi tet og spe si fi si tet.

Be skri vel sen av sen si bi li tets un der sø kel sen 
in ne hol der en del fak tis ke feil (f.eks. un der-
sø kel se av smer te og nev ro pa tisk smer te) og 
bur de vært eks ternt kon trol lert for å unn gå 
feil dia gnos tikk.

Alt i alt er dett e et godt opp slags verk for  
å få en over sikt over el ler på min nel se om 
hvor dan uli ke kli nis ke un der sø kel ser av 
be ve gel ses ap pa ra tet bør ut fø res. Men som 
en kli nisk vei le der i hvil ke tes ter du skal 
vel ge, hvor for du skal vel ge dem og hvor dan 
du skal tolke dem, kom mer bo ken dess ver re 
til kort.

LARS-PET TER GRA NAN
Spe sia list i fy si kalsk me di sin og re ha bi li te ring,  
Av de ling for smer te be hand ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus
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ANMELDELSER

Bør leses

Etter å ha jobbet på en middels stor nevro-
logisk avdeling i mange år har jeg erfart  
at pasienter innlagt med hodepine gjerne  
får tatt et CT caput, blir spinalpunktert,  
og utskrevet med diagnosen hodepine, 
ICD-10 kode R51. Behandlingen blir deretter, 
og det avtales sjeldent kontroll.

Hodepine er en svært hyppig årsak til 

EMERGENCY 
HEADACHE
Serena L. Orr, Benjamin 
W. Friedman, David W. 
Dodick, red
Diagnosis and Manage-
ment.172 s, tab, ill. Cam-
bridge: Cambridge Univer-
sity Press, 2017. Pris USD 58 
ISBN 978-1-107-17720-8

akuttinnleggelse på sykehus. Fordi noen 
sekundære former kan være livstruende, 
fokuserer man på å utelukke disse først. Er 
rutinene for dette der du jobber gode nok, 
og er diagnostikk og håndtering av primære 
hodepiner tilfredsstillende? Denne boken  
vil gi deg mange svar, og den tar mål av seg 
å være et nyttig hjelpemiddel med evidens-
basert tilnærming. Det ønskes velkommen.

Boken har forfattere fra ulike land, og 
eksperter både innen nevrologi og akutt-
medisin er representert. Til tross for det 
begrensede sidetallet dekker boken feltet 
bredt og relativt detaljert i sine 14 kapitler. 
Informasjonsmengden er langt større enn 
det som trengs for de fleste leger i et akutt-
mottak, og således er dette ingen tradisjo-
nell håndbok, mer en klassisk lærebok. Det 
er en kjensgjerning at kunnskapsgrunnlaget 
for håndtering av ulike hodepiner i nød-
hjelpssituasjon er noe magert, noe som 
gjentas en rekke ganger i boken, og derfor 
blir en del anbefalinger generelle. Dessuten 
vises det til enkelte behandlinger som det 
ikke er tradisjon for i Norge. En korrekt 

diagnose er imidlertid beste utgangspunkt 
for riktig behandling.

Boken er godt skrevet, og innholdet er  
i stor grad nyansert og veldokumentert  
(725 referanser). Den er nok for omfattende 
for studenter, og den kan bli for akademisk 
for mange underordnede leger som allerede 
er i sving i akuttmottak (turnusleger og 
leger i spesialisering). Jeg er redd for at 
boken først om fremst vil bli lest av de som 
allerede er spesielt interesserte i hodepine, 
og at den derfor ikke vil bidra til å endre 
praksis der det trengs. Den har imidlertid 
potensiale til å kunne redusere antallet 
pasienter som blir utskrevet med R51-dia-
gnose, unngå gjeninnleggelser av pasienter 
med primære hodepiner, og ikke minst til  
å forhindre at livstruende tilstander blir 
oversett. Boken anbefales derfor til alle som 
er involvert i diagnostikk og behandling av 
pasienter med hodepine i et akuttmottak.

KARL BJØRNAR ALSTADHAUG
Overlege, Nevrologisk avdeling
Nordlandssykehuset i Bodø

En sjel den gave

«Boka har in gen tilvisingar. Det skul le ha 
vore hopetal. Eg ville mist mo tet og gått  
i surr om eg freista laga lis ter. Eg har prøvd  
å bru ka lite fag utt rykk.» Slik syn lig gjør As lak 
Brå tveit al le re de i for or det hvil ken til nær-
ming han har til stoff et, hvem han er og sitt 
im pe ra tiv, koste hva det koste vil: Han vil 
dele. Med de som kan og vil lese. Uan sett. 
Selv om for fatt e ren tro lig treff er flest le ger 
med På glytt, er det synd om boka ikke også 
fin ner ve gen til and re le se re. Ikke minst tror 

PÅ GLYTT
As lak Brå tveit
Del ta kar og tilskodar.  
158 s, ill. Oslo: Ko lo fon 
 Forlag, 2018. Pris NOK 300  
ISBN 987-82-300-1824-8

jeg man ge pa si en ter ville verd sett e å få 
inn syn i lege li vet til As lak Brå tveit.

As lak Brå tveit har vært all menn le ge og 
fast le ge på Finn øy i Ro ga land fra 1979 inn til 
ny lig. På glytt er en sam ling teks ter – alle 
med hans eget lege liv som om drei nings-
punkt – hvor av de fles te har vært pub li sert 
tid li ge re i uli ke sam men hen ger. Mest kjent 
er kan skje hans brev veks ling med pro fes sor 
og litt e ra tur his to ri ker As bjørn Aar nes om 
«Den and re», med ut gangs punkt i Bi be lens 
for tel ling om den barm hjer ti ge sa ma ri tan. 
Hva er det å hjelpe en an nen? Selv be skri ver 
As lak Brå tveit ele men te ne i boka som hen-
holds vis «små no vel ler», «bilete», «tan ke -
modell» og alt så «brevbyte». Teks te ne veks ler 
mel lom dypt per son li ge vit nes byrd fra eget 
og en kelt pa si en ters liv til teo re tis ke, fag li ge 
ut leg nin ger om le ge rol len.

På glytt er først og fremst en ka lei do sko-
pisk le ser opp le vel se man best hen gir seg til 
på for fatt e rens pre mis ser. As lak Brå tveit er en 
kunn skaps rik, er fa ren og sli te sterk lege, det 
siste an ta ge lig både på grunn av og på tross 
av det han de ler med oss om seg selv. Han er 
dess uten en dypt re li gi øs mann, pe rio de vis 
en pla get sjel som sta dig spør seg om han 
gjør det rett e og stil ler sin tvil til skue. Til 

gjen gjeld er det fryd og be geist ring nok  
her over me nin gen med le ge gjer nin gen, og 
takk nem lig het over pri vi le gi et ved å kun ne 
hjelpe, til å over be vi se selv de mest ut mat -
tede og frust rer te blant kol le ga ene. Dess uten 
er han vel dig mor som, sær lig når det er  
som mør kest. Jeg tror man ge le ger som le ser 
boka vil kjen ne seg igjen i hans opp-og-ned-
tu rer, om enn i et litt mind re for mat.

Il lust ra sjo ne ne er hen tet fra fo to re por ta-
sjen Bilete frå kli nisk prak sis (1996) og er tatt 
av fo to graf Rune Era ker. De er en opp le vel se 
i seg selv, og un der stre ker det au ten tis ke  
og dag lig dag se i teks te ne, sam ti dig som de 
løf ter boka til poe tisk pro sa på beste vis.

For fatt e ren ble i 1951 døpt av dik ter pres ten 
og mål man nen Ei gil Leh mann i Skjold som 
skal ha utt alt off ent lig at det er «ei synd mot 
Den Heilage Ande» å skrive bok mål. Så har 
da As lak Brå tveit fått det han selv vil be teg ne 
som nå de ga ver i ev nen til å om sett e liv og 
tan ker til et uvan lig rikt, pre sist og vak kert 
språk.

På glytt er en sjel den gave til rett tid. Takk.

ELI SA BETH SWEN SEN
Spe sia list i all menn me di sin
Flat dal
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technique on the outcome of Anterior Cruciate Liga-
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JOHANNE DYPVIK
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medisinske basalfag. Disputas 1.2.2019.
Bedømmelseskomité: Liisa Lehtonen, University 
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Kansas Medical Center, USA, og Anders Christofer 
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LIV HESSTVEDT
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countries: A contribution to the understanding of 
epidemiology, clinical aspects and outcome in patients 
with candidemia. Utgår fra Institutt for klinisk medi-
sin. Disputas 8.2.2019.
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Medical Center, Radboud University, Nederland, 
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Diseases, Rigshospitalet København, Danmark,  
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Epidemiology of cervical cancer and high risk of HPV 
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Bedømmelseskomité: Sonia Andersson, Karo-
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MAI-ELIN KOL LER

Tid li ge re ane ste si le ge og pro fes sor Mai-Elin 
Kol ler døde 17. de sem ber 2018 ett er man ge 
års syk dom.

Mai-Elin Kol ler var født i Bergen 30. mai 
1946. Al le re de i stu die ti den gif tet hun seg 
med Tjøst olv Lund, som også se ne re ble 
ane ste si le ge. Ett er me di sinsk em bets eksa-
men fra Uni ver si te tet i Oslo i 1972 og tur nus-
tje nes te ved Kris ti an sund sy ke hus og i Ask øy 
le ge dis trikt ar bei det Mai-Elin ett år som 
as si stent le ge ved Bar ne kli nik ken ved Hau ke-
land. I pe ri oden 1975�–�79 ar bei det hun ved 
La bo ra to ri um for kli nisk bio kje mi, Hau ke-
land sy ke hus, både kli nisk og som sti pen-
diat. Da Mai-Elin Kol ler i 1980 for svar te dok-
tor av hand lin gen Metalloporphyrin syn the sis 
and porphyrin uptake by iso lated mitochon-

av de lin gen ved Hau ke land sy ke hus i 1991�–�94, 
og i en leng re pe ri ode i 1993 var hun også 
kon sti tuert av de lings over le ge.

Mai-Elins kli nis ke in ter es se felt ble fra 
1990-tal let fo ku sert på hjer te ane ste si, og  
i 1993�–�2002 had de hun sek sjons an svar for 
hjer te- og thoraxanestesi. Hun bi dro i den ne 
pe ri oden også sam men med Paul Hus by  
i etab le rin gen av ane ste sio lo gisk forsk nings-
mil jø re la tert til sir ku la sjon og væs ke ba lan-
se ved hy po ter mi hos ane ste sert gris med  
og uten bruk av eks tra kor po ral sir ku la sjon.

Hun had de et sterkt fag lig en ga sje ment. 
Hun var også en god men tor som ikke var 
redd for ver ken å rose el ler rise. Sen tralt for 
Mai-Elin var el lers fa mi lie og hus dyr – sær lig 
fa mi li ens hun der.

Mai-Elin Kol ler mått e slutt e å ar bei de som 
ane ste si le ge og fors ker grun net kro nisk pro- 
gredierende syk dom al le re de 56 år gam mel.

Våre tan ker går til bar na Ka ri na og Fred rik 
og de res fa mi li er.

På veg ne av kol le g er ved Hau ke land uni ver si-
tets sy ke hus og ved Det me di sins ke fa kul tet, 
Uni ver si tet i Bergen

HEN NING ONARHEIM, EGIL STEI EN, 
PAUL HUS BY, ANNE BE RIT GUTT ORM SEN, 
HANS FLAAT TEN, ELIN BJØRNESTAD,  
ROLF K. REED, HAN NE KLAUSEN

dria, var hun den tred je kvin ne som dis pu-
ter te ved Det me di sins ke fa kul tet ved Uni-
ver si te tet i Bergen.

Ett er spe sia list ut dan ning i ane ste sio lo gi 
ved Hau ke land og ett års stu die opp hold  
i San An to nio, Texas, ble hun i 1984 god kjent 
som spe sia list i ane ste sio lo gi. I 1985 ble Mai-
Elin Kol ler an satt som as si ste ren de over le ge 
ved Av de ling for ane ste sio lo gi ved Hau ke land 
sy ke hus og sam me år også ut nevnt som den 
før s te pro fes sor i ane ste sio lo gi ved Uni ver si-
te tet i Bergen. Hun var da også den før s te 
kvin ne li ge pro fes sor i ane ste sio lo gi i Norge.

Blant me di si ner stu den te ne fra 1980-tal let 
kan Mai-Elin Kol ler hus kes som et av re la tivt 
få kvin ne li ge for bil der blant de uni ver si tets-
an satt e. På den ne ti den ble ane ste si un der-
vis nin gen lagt om med økt vekt på pa si ent-
nær kli nisk vur de ring og med mer un der -
visning i små grup per.

80- og 90-tal let var en pe ri ode med vekst 
og øken de sub spe sia li se ring i ane ste si fa get. 
Mai-Elin Kol ler var or ga ni sert og iva re ta -
kende. Hun tok ini tia tiv til en mer sy ste -
mati sert opp læ ring av le ger tid lig i spe sia-
list ut dan nel sen og med fo kus på nød ven dig 
re spekt for fa get. Hun var i en pe ri ode med-
lem av Spesialitetskomitéen i ane ste sio lo gi 
og Re gio nal etisk ko mi té. Mai-Elin var også 
as si ste ren de av de lings over le ge ved Ane ste si-

EI VIND HAGA

Ei vind Haga døde lør dag 22. de sem ber 2018, 
85 år gam mel. Han ble bi satt i en full satt 
Stok ka kir ke 2. ja nu ar.

Ei vind voks te opp i Stavanger. I gym nas -
dage ne les te han Freud og var opp tatt av 
ka me ra te nes drøm me liv. Al le re de da had de 
han sta ket ut kur sen mot psy ko te ra pi. Ett er 
ett år med psy ko lo gi stu di er falt val get på 
me di sin, og tu ren gikk til Berlin, Frei burg  
og År hus. Tur nus tje nes ten ble en lyk ke for 
Ei vind, det var da han traff sin Eld bjørg.

var i fa get. Om vi rakk å pleie hob by er slik  
at ikke alt bare ble fag og ar beid. Dett e skrev 
han også ar tik ler om sam men med Lars 
Thor gaard, med tit ler som: «Ti den så rer alle 
læ ger og Glædeskilder i lægeliv». På tross  
av at Ei vind had de et så om fatt en de fag lig 
en ga sje ment, vir ket det som om han lev de 
som han lær te. Han els ket å pleie venn skap 
og å sam le fa mi li en til fest.

Ei vind var i hele sin yr kes ak ti ve pe ri ode 
også en ga sjert i Norsk psy kia trisk for en ing, 
sær lig i Utvalg for psy ko te ra pi, og han ble 
for tjent til delt æres med lem skap i for en in-
gen.

Ei vind har vært et for bil de for man ge av 
oss. Det er rart og trist at han ikke len ger er 
blant oss. Sam ti dig kjen ner vi på stor takk-
nem lig het for å ha vært hans kol le g er og 
ven ner, og for alt han har gitt oss.

JAN OLAV JOHANNESSEN, PER VAG LUM,  
JON MOR GAN STOK KE LAND

Ei vind star tet spe sia li se rin gen i psy kia tri  
i Tromsø. Si den gikk vei en til Oslo der han 
ble psy ko ana ly ti ker. I 1973 vend te han og 
Eld bjørg med bar na hjem til Stavanger. Her 
ble Ei vind som psy ko te ra pi vei le der på sy ke-
hu set, vei le der for fle re ge ne ra sjo ner psy kia-
te re, og helt sen tral i å bygge opp et psy ko -
tera peu tisk mil jø i re gi o nen. Han kom tid lig 
i gang med å in vi te re psy ko ana ly ti ke re fra 
ut lan det, sær lig var Al ber ta Szalita fra New 
York, Gae ta no Be ne dett i fra Sveits og dans ke 
Lars Thor gaard hyp pi ge gjes ter. Ei vind var 
gjen nom man ge år pri mus mo tor for det 
år li ge se mi na ret for psy ko te ra pi vei le de re  
i Norge. Han had de li ke le des i en år rek ke  
en sen tral rol le ved Institutt for psy ko te ra pi 
og le det hele ti om fatt en de se mi na rer der.  
Vi som var så hel di ge å ha Ei vind som vei -
leder, la kan skje sær lig mer ke til at han ikke 
bare med omhu fulg te oss tett i ar bei det 
med pa si en te ne, men like mye had de et 
blikk på hvor dan vi had de det. Ei vind var 
opp tatt av om vi fikk tid nok til kjæ res ter  
og barn. Om vi også had de ven ner som ikke 



Er summen av belastninger blitt for stor?

Å være lege kan være vanskelig og arbeidet byr på spesielle påkjenninger. Legeforeningen har  
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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. 
 
 
 
 

14
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no



475TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 5,  2019;  139

Allmennmedisin  LEGEJOBBER

ALLMENNMEDISIN

Eigersund kommune

Le
ge

jo
bb

er
.n

o

Ledig fastlegehjemmel for privat
praktiserende allmennlege 

I Eigersund kommune er det ledig 
avtalehjemmel pga. pensjonering. Tiltredelse 
snarest mulig etter avtale. Hjemmelen er i 
fellespraksis med to andre leger. Listelengde 
1150 pasienter. Hjemmelen inngår i legevakt. 

Kontaktperson: Kommuneoverlege Bjarne 
Rosenblad tlf. 920 81 879 eller nåværende 
hjemmelsinnehaver Velle Espeland tlf. 909 61 
012.
 
Se www.eigersund.kommune.no - Ledig stilling  
- for fullstendig utlysningstekst og elektronisk 
søknad. 

SØKNADSFRIST: 02.04.2019. 
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Deleliste/fastlegehjemmel ved Muren legekontor 
- Bergenhus bydel

For fullstendig utlysning og søknadsfrist se 
www.legejobber.no og https://www.bergen.kommune.
no/jobb
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PSYKIATRI

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse
Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av
Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for
medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side
om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder
kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvali�iserte søkere,
uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon �innes på www.stolav.no

Divisjon Psykisk Helsevern 
Avdeling Brøset 

Overlege psykiatri  
Avdeling Brøset har ledig 100% psykiaterstilling med for tiden 50%

tjeneste i poliklinikk (40% fengsel, 10% gruppepoliklinikk) og 50%

tjeneste i forskning/fagutvikling med mulighet for individuell

tilpassing eller annen tjeneste ved avdelingen etter avtale. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

forskningsleder Antje Gross‐Benberg, tlf. 984 08 238.

Søknadsfrist: 20. mars 2019

Søknad sendes elektronisk via www.stolav.no, velg Jobbsøk,
deretter ledige stillinger.
Vi ønsker ikke kontakt med telefonselgere!
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Referansenr.:    4027105508
Søknadsfrist:     02.04.2019

www.helse-forde.no/jobb-med-oss-i-helse-forde

Helse Sør-Øst RHF
søker:

•  100 % avtalehjemmel i ØNH lokalisert til Nesbyen

•  100 % avtalehjemmel i øyesykdommer i medisinsk 

    oftalmologi lokalisert til Telemark

•  100 % avtalehjemmel i pediatri lokalisert til Oslo Øst 

    - Linderud

•  50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i hudsykdommer 

    lokalisert til Kristiansand

•  50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i øyesykdommer 

    /medisinsk oftalmologi lokalisert til Hamar

•  50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i øyesykdommer 

    /medisinsk oftalmologi lokalisert til Kristiansand

•  40 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i hudsykdommer 

    lokalisert til Kristiansand

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk 
søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling

Søknadsfrist: 19. mars 2019
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FORSKJELLIGE STILLINGER
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Forskjellige stillinger  LEGEJOBBER

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinskvitenskapelig tidsskrift som utgis av Den norske 
legeforening, og som redigeres fritt i henhold til redaktørplakaten. Tidsskriftets målsetting er å:

• være et organ for medisinsk utdanning som stimulerer til faglig vedlikehold og fornyelse for legen som  
kliniker

• stimulere til medisinsk forskning og fagutvikling
• bidra til holdningsdanning hos leger ved å videreutvikle etiske og kulturelle idealer i den medisinske tradisjon
• fremme helsepolitisk debatt
• være medlemsblad for Den norske legeforening

Vil du jobbe i Tidsskriftet? 

Er du interessert i fag, vitenskap og publisering av vitenskapelige artikler? Redaksjonen i 
Tidsskriftet er en tverrfaglig arbeidsplass med et unikt utsiktspunkt over norsk medisin. Vi har nå 
ledig et ettårig vikariat i 100 % stilling som medisinsk redaktør, med mulighet for forlengelse. 
Arbeidet består i å bidra i Tidsskriftets redaksjonelle oppgaver, inkludert vurdering og redigering 
av vitenskapelige manuskripter. 

Tidsskriftet holder til i Legeforeningens lokaler sentralt i Oslo. 

Vi søker etter en lege med interesse for vitenskapelig publisering og formidling. Det stilles krav til 
god vurderingsevne, språkfølelse, nøyaktighet, beslutningsdyktighet og gode samarbeidsevner. 
Vitenskapelig kompetanse og/eller klinisk erfaring er en fordel. Opplæring vil bli gitt.  

Vi tilbyr 

• 
• lønn etter avtale

Søknadsfrist 22. mars 2019.

Tiltredelse så snart som mulig. 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til: assisterende sjefredaktør Ragnhild Ørstavik, 
telefonnummer 992 72 444, e-post ragnhild.orstavik@tidsskriftet.no 

Søknad med CV sendes per e-post til stilling@tidsskriftet.no 
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LEGEJOBBER  Forskjellige stillinger, Ledige stipdier – legater – fond, Vikariat i privat praksis

Legekontor på Gran Canaria 
vurderes solgt

Vi driver et godt etablert legekontor på Gran Canaria. Vi startet i 
våre lokaler i 2003. Vår daglige leder skal pensjonere seg neste år. 
Vi vurderer derfor å selge kontoret. Vi bruker Infodoc med en data-
base på ca 20.000 pasienter. Avansert lab, som er på høyde med et 
lite sykehus. Ideell beliggenhet midt i det norske miljøet. 

Kontakt: Mob: 48308384 eller Email: norsklege@gmail.com

Utlysning av forskningsmidler 
Forskningsfondet for cøliaki

Forskningsfondet for cøliaki deler årlig ut midler til 
forskningsprosjekter innen den medisinske,  
ernæringsmessige eller sosiale sektor. For 2019 
utlyses det midler for inntil kr. 250.000,-.  
Søknadsfristen er 1. mai.

For ytterligere info, se: www.ncf.no

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Fol ke hel se – et fel les an svar

Det skal ikke mye til for å få til gode 
end rin ger. Små grep som va rer, er 
vik ti ge re enn å kutte ut alt som er 
godt.

«Jeg kan mot stå alt, unn tatt fris tel ser», sa 
Os car Wil de. Ja, det er lett å la seg fris te, både 
av so fa en, av sjo ko la de hyl len, el ler av vin kar-
tet. Ja nu ar er tra di sjo nelt må ne den der vi 
sett er oss nye og am bi si ø se mål. Men sik ter 
vi for høyt, blir gjer ne fall høy den stor. Der for 
er det vik tig å sett e seg rea lis tis ke mål. Selv 
er jeg glad i å gå på ski. Men jeg har ald ri 
gått – og kom mer ald ri til å gå – Bir ke bei ner-
ren net. De som får det til, im po ne rer meg. 
Det vik tig ste for meg er at jeg får meg noen 
fine ski tu rer i lø pet av vin te ren med hyg ge-
lig sel skap. Det er godt nok.

Dett e er et vik tig bud skap i Hel se di rek to-
ra tets nye kam pan je «Bare Du» (1). Ved å ta  
i bruk di gi ta le hjel pe mid ler på nett si de ne til 
«BareDu», får du hjelp til å sett e deg mål som 
er til pas set deg og ditt ut gangs punkt. Små 
grep som va rer, er vik ti ge re enn å kutte ut 
alt som er godt.

God fol ke hel se er et fel les an svar der vi 
le ger har en vik tig rol le. Vi må være med  
å ut vik le og iverk sett e til tak som kan bedre 
fol ke hel sen, både på sam funns ni vå og  
i møte med pa si en te ne våre. Det vik tig ste  
for å bedre fol ke hel sa er å ut jev ne so si a le 
hel se for skjel ler. Det hand ler om til tak som 
når hele be folk nin gen: pris, lo ver, til gjen ge-
lig het. Men det hand ler også om å hjelpe  
og støtt e pa si en te ne våre til å ta de gode 
val ge ne.

Det er nett opp dett e som er mål set nin gen 
til «Bare Du». Det er flest ti mer om da gen,  
i uka, i året uten lege el ler and re hjel pe re 
ved pa si en tens side. Vi kan ikke være der  
i alle si tua sjo ner hvor fris tel sen opp står.  

Å bru ke di gi ta le hjel pe mid ler, kan være en 
li ten opp munt ring til å kom me seg over 
knei ka.

I 2016 ble det solgt over 500 000 uli ke 
ak ti vi tets må le re. For bru ker rå dets un der-
søkelse om «Digital hel se hver dag», vi ser  
at 53 pro sent av pa si en te ne all tid prø ver  
å finne mer hel se in for ma sjon på nett et. Det 
er en hær ska re eks per ter, app-er, tek no lo- 
 gis ke dup pe ditt er og me die sa ker som lo ver 
oss bedre hel se. Det er van ske lig å vite hvem 
man skal tro på. Vi tren ger helsemyndig- 
he ter som med sin kunn skaps ba ser te og 
ty de li ge rol le, kan hjelpe pa si en ter og hel se-
per so nell å man øv re re i dett e ka oset. Nå har 
Hel se di rek to ra tet gitt oss en di gi tal verk tøy-
kas se som kan gi gode råd på vei en, hjelpe 
pa si en ten å hol de tritt med må le ne, og som 
trygt lo ser alle inn på HelseNorge.no der det 
fin nes opp da tert og kunn skaps ba sert in for-
ma sjon. Jeg opp ford rer alle til å ta en titt på 
nett si de ne og se hvil ke hjel pe mid ler som 
fin nes.

I fjor lan ser te Le ge for en in gen kam pan jen 
«Klo ke Valg». Kam pan jen hand ler om at mer 
me di sin ikke nød ven dig vis er bedre me di-
sin. For man ge pa si en ter er ikke sva ret mer 
ut red ning og nye me di si ner, sna re re tvert 
imot. Men når sva ret ikke er ut red ning og 
god be hand ling, kan sva ret kan skje lig ge  
i livs stils end rin ger. Det er godt å se at kam-
pan je ne «Klo ke Valg» og «Bare Du» ut fyl ler 
hver and re godt.

LIT TE RA TUR
1 https://helsenorge.no/baredu
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Et pa ra dig me skif te i for stå el sen  
av drift og byg ging av sy ke hus?

Høs ten 2019 skal re gje rin gen leg ge 
frem ny na sjo nal hel se- og sy ke hus-
plan. I dis se da ger hen ter Hel se-  
og om sorgs de par te men tet inn inn-
spil le ne og ut ar bei der inn hol det.

– Dis se pla ne ne er vik ti ge, det er her ret ning 
og pre mis ser for hele hel se tje nes ten sta kes 
ut, sier Chris ti an Grims gaard.

Grims gaard som er kon sern til lits valgt for 
Aka de mi ker ne i Hel se Sør-Øst, var en av 
inn le der ne un der Le ge for en in gens år li ge 
le der se mi nar i ja nu ar der ny na sjo nal hel se- 
og sy ke hus plan var et sen tralt tema.

Le ge for en in gen har i lø pet av høs ten 2018 
og ut over ny å ret 2019 ar bei det med inn spill 
til hel se- og sy ke hus pla nen og har blant 
an net en ga sjert Hel se øko no misk Analyse  
for å ha al ter na ti ve fram skri vin ger over for 
myn dig he te ne.

Blant inn le der ne på se mi na ret var også en 
av for fatt er ne bak rap por ten om al ter na ti ve 
fram skri vin ger, Geir Go da ger. Han er sam-
funns øko nom og før s te ama nu en sis ved 
Uni ver si te tet i Oslo, Av de ling for hel se le del se 
og hel se øko no mi.

Har vakt re ak sjo ner
Selv om Na sjo nal hel se- og sy ke hus plan ikke 
blir lagt fram før til høs ten har for ar bei de ne 
til pla nen al le re de vakt re ak sjo ner. Oslo 
kom mu ne har blant an net re agert på ut vik-
lings pla nen til Hel se Sør-Øst som in tro du-
ser te «in te grer te tje nes ter» som skul le føre 
til kom mu nal av last ning av sy ke hus til sva-
ren de over 105 000 lig ge da ger. Frem til nå 
har det sær lig vært slike fram skri vin ger som 
har vært sen tra le i ar bei de ne. Hva vil frem - 
ti den brin ge, og hvor dan kan en best mu lig 
for be re de seg på den?

– Skal vi ha sam me tje nes ter som i dag  
i 2040 vil vi tren ge 34 pro sent mere hel se - 
tje nes ter, på pek te Go da ger.

Han la til: Det er mye usik ker het knytt et  
til frem skri vin ger. Vi vet ikke hvor dan tek no- 
 lo gi vil slå ut, og det er usik kert om det 
kom mer en pan de mi el ler mer ut bredt 
an ti bio ti ka re si stens.

Go da ger kun ne li ke vel slå fast at de som 
er 80 år i 2040 al le re de er født.

– Det er man ge usik ker hets fak to rer, men 
be folk nings ut vik lin gen er blant de mest 
sik re. Når det blir fle re eld re, blir det økt 
be hov for hel se tje nes ter. Hvor dan skal  
den ne be hovs veks ten mø tes? spur te han.

I Godagers fore drag var ett av ho ved spørs-
må le ne om det er rik tig ba lan se mel lom 
ka pi tal, som an tall sen ger, og an tall hel se-
per so nell ved nors ke sy ke hus.

– Det blir fle re og fle re le ger, men de får 
fær re verk tøy å bru ke på sy ke hu se ne.

Go da ger vis te til at vi ikke len ger har 
bil lett kon duk tør på trik ken, og hel ler in gen 
som sitt er i bom sta sjo ne ne. Vi må også 
scanne va re ne selv i bu tik ken. I and re bran-
sjer in ves te rer man mer i «verk tøy ene» som 
er i bruk, iste den for å an sett e fle re, og, om 
alle fors ke re, ett er lys te han mer forsk ning 
om det er en ide ell ba lan se mel lom ka pi tal 
og per so nell i nors ke sy ke hus i dag.

Bedre til ret te leg ging
For uten Go da ger inn le det også Ni co lai  
Møk le by, le der for ana ly se en he ten i Hel se 
Sør-Øst. Han for tal te hva Hel se Sør-Øst ser 
som vik tigst i ti den som kom mer.

Møk le by var blant an net opp tatt av om 
hel se per so nel let bruk te ti den sin rik tig.  
«Ta ti den til ba ke» er et av ho ved sat sings om-
rå de ne til Hel se Sør-Øst. Blant eks emp le ne 
Møk le by trakk frem var hva som skjed de når 
en lege fikk til gang på to be hand lings rom 

iste den for ett, for eks em pel knytt et til ko lo-
sko pi.

Han stil te også spørs mål ved om bygg, 
kon to rer og sen ge pos ter var hen sikts mes sig 
plas sert over for hver and re på sy ke hus. Han 
var opp tatt av de over 9 mil li o ner kon sul ta-
sjo ne ne i spe sia list hel se tje nes ten, og be grens-
nin ge ne i mer kan til støtt e, både per so nell og 
IKT-støtt e, til å hånd te re dem så godt som 
mu lig.
– Kun ne dis se tin ge ne vært hånd tert bedre? 
spur te Møk le by re to risk.

Chris ti an Grims gaard re pre sen ter te de 
an satt es stem me blant inn le der ne.

– Vi må se på pa si ent be hand ling per an-
satt, ikke per po li kli nikk rom, slik en har 
gjort frem til nå, sa Grims gaard, og var her 
helt i tråd med inn spil le ne fra Møk le by.

Også Grims gaard ett er lys te et nytt fo kus  
i plan leg ging av sy ke hus, sy ke hus drift, og 
bedre til rett e leg ging for an satt e.

– Det er kø til dik te rings sta sjo ne ne. Sånn 
kan vi ikke ha det, sa han.

Stem me ne fra aka de m ia, Hel se Sør-Øst og 
Le ge for en in gen var over ras ken de sam stem te 
på se mi na ret. Alle var opp tatt av be ho vet for 
å se nær me re på eff ek te ne ved å leg ge bedre 
til rett e for hel se per so nell og le ger. Kan na sjo-
nal hel se- og sy ke hus plan føre til et slikt pa ra - 
dig me skif te i for stå el sen av drift og byg ging 
av sy ke hus?

Ved Le ge for en in gens år li ge le der se mi nar 
sam les le der ne for de over 90 or ga ni sa sjons-
led de ne i for en in gen. Se mi na ret er en mø te-
plass hvor en ga sjer te og ta le fø re med lem-
mer i Le ge for en in gen ut fol der seg.

SVER RE VI GE LAND LERUM
sverre.lerum@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Geir Go da ger. Foto: UiOChris ti an Grims gaard. Foto: Le ge for en in gen Ni co lai Møk le by. Foto: Oslo uni ver si tets sy ke hus
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Vil ha to nye år i pre si dent se tet

Ma rit Her man sen ble valgt til pre si - 
dent i Le ge for en in gen for fire år  
si den. Til vå ren stil ler hun som  
pre si dent kan di dat for en tred je  
pe ri ode, som enes te for hånds - 
meld te kan di dat. Vi tok en prat  
med henne om hvor for hun øns ker  
å stil le til gjen valg.

– Hvor for me ner du at du er den rett e til å lede 
Le ge for en in gen?

– Dis se fire åre ne har gitt meg mye er fa ring 
og et nett verk som er, og vil være, vik tig  
i kon takt med myn dig he ter og sam ar beids-
part ne re. Jeg leg ger stor vekt på å ska pe 
til lits ful le re la sjo ner, slik at Le ge for en in gen 
er en part som in vi te res inn der be slut nin-
ger tas. Min jobb som pre si dent er å leg ge 
grunn laget for at Le ge for en in gen står godt 
og sam let over for de ut ford rin ge ne vi som 
for en ing mø ter.

Vi har fått til mye dis se fire åre ne, men 
job ben er ikke gjort. Vi er best når vi job ber 
sam men, og jeg tror på godt team ar beid. 
Min styr ke lig ger i ev nen til å lytt e, se, og 
sam men løf te oss vi de re mot fel les mål.  
Jeg er opp tatt av å bru ke bred den i or ga ni sa - 
sjo nen og åpne opp for in ter ne dis ku sjo ner 
og pro ses ser, slik at vi kan ta de beste vei - 
val ge ne.

– Hva ser du som de vik tig ste ut ford rin ge ne 
Le ge for en in gen står over for de nær mes te 
åre ne?

– Vi har fort satt en jobb å gjø re for å bedre 
ar beids hver da gen i sy ke hus, og sik re en 
bæ re kraf tig fast le ge ord ning for fram ti da. 
Spe sia list ut dan nin gen er i stø pe skje en, og 
her har Le ge for en in gen en vik tig rol le som 
en myn dig hets uav hen gig, fag lig ak tør. Det 
er stor fag lig en tu si as me blant le ger og vi  
er opp tatt av at pa si en te ne skal møte en  
god og eff ek tiv hel se tje nes te. Men vi vet at 
ar beids pres set er for høyt. Hel se tje nes ten 
har al le re de eff ek ti vi sert mye og le ve rer 
re sul ta ter i ver dens klas se, uten at res sur se ne 
har fulgt med.

– Le ge for en in gen vil ha en sterk off ent lig 
hel se tje nes te. Folk må ha til lit til at de får 
god be hand ling når de blir al vor lig syke. Vi 
tren ger en ty de lig po li tisk re ori en te ring av 
hel se sek to ren om vi skal kla re å le ve re det 

be folk nin gen og po li ti ker ne for ven ter. Det 
er av gjø ren de for opp slut nin gen om vår 
skatt e fi nan si er te, li ke ver di ge hel se tje nes te. 
Be folk nin gen har også en for vent ning til  
at hel se tje nes ten skal være til gjen ge lig og 
mo der ne. Vi må der for sør ge for at det di gi-
ta le skif tet i hel se tje nes ten gir bedre og mer 
til gjen ge li ge hel se tje nes ter. Dett e blir også 
et vik tig og spen nen de ar beids mar ked for 
le ger. Her er lege kom pe tan se vik tig for 
ut vik lin gen av mor gen da gens hel se til bud.

– Le ge for en in gen har en sterk po si sjon som en 
vik tig sam funns ak tør. Hvor dan vil du bi dra til 
ytt er li ge re å styr ke Le ge for en in gens om døm me 
i sam fun net, og hva må for en in gen gjø re for  
å opp rett hol de og be fes te sin po si sjon?

– Le ge for en in gen re pre sen te rer alle le ger  
og har all tid hatt tett kon takt med med lem - 
me ne. Med lem me ne er vår vik tig ste kil de til 
in for ma sjon og kunn skap. Min opp ga ve, 
sam men med sen tral sty ret og sek re ta ri a tet, 
er å sør ge for at vi bru ker den ne lytt e pos ten 
godt og om sett er dett e i ak tiv po li tikk. Når  
vi gjør dett e med tro ver dig het og for ut sig-
bar het, er vi en stem me som er ett er spurt og 
blir in vi tert inn. Vi ut vik ler også vår kom mu-
ni ka sjon med med lem me ne, slik at de opp-
le ver at Le ge for en in gen job ber for dem.

– Le ge for en in gen er en kom plett pro fe-
sjons for en ing. Vi skal ha gode mø te plas ser 

for me nings ut veks ling og fag lig ut vik ling. 
Jeg vil jobbe tett med det nye fag sty ret for  
å ut vik le fag ak sen, slik at de fag me di sins ke 
for en in ge ne får en ty de lig rol le i fag ut vik- 
 lin gen. Jeg må jobbe tett og nært med alle 
de ler av Le ge for en in gen, for di det er vårt 
ster ke sam len de en ga sje ment i for en in gen 
som gir re sul ta ter.

– Ver vet som pre si dent i Le ge for en in gen er  
kre ven de og ut ford ren de. Hva er dine knep  
for å hen te kref ter og in spi ra sjon til å møte  
de ut ford rin ge ne pre si dent ver vet byr på?

– Jeg syns jo at jeg har en vel dig spen nen de 
jobb! Noe av det som vir ke lig gir meg in spi-
ra sjon, er mø ter med med lem me ne der de 
job ber, el ler på uli ke lo ka le møte are na er.  
Jeg læ rer noe hver gang av dis se mø te ne. 
Dess uten er jeg hel dig som har stor ar beids-
gle de, et lett sinn og godt so ve hjer te.

Det er også vik tig å finne rom for det 
van li ge li vet. En kaff e kopp på trap pa hjem me 
en som mer dag, en ski tur rundt Skei kam pen 
på blå swix-føre. El ler en fe rie tur for å spi se 
fro kost på en for taus re stau rant i Frank ri ke.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

IKKE FER DIG: – Vi har fått til mye dis se fire åre ne, men job ben er ikke gjort, sier Ma rit Her man sen, som øns ker seg en ny 
pe ri ode som pre si dent for Le ge for en in gen. Foto: Arne Vatn øy
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Blås ut!

– Lun ge fa get byr på spen nen de  
ut ford rin ger og et vel dig godt fag lig 
mil jø, sier Aina Akerø i Norsk for- 
 en ing for lun ge me di sin.

– Men, leg ger hun til: lun ge fa get er i en 
spe si ell si tua sjon for di fle re eld re lun ge le ger 
går av med pen sjon. Vi tren ger der for unge 
le ger som bryr seg om fa get.

Akerø har le det Norsk for en ing for lun ge-
me di sin (NFL) si den no vem ber 2017, og er 
for en in gens før s te kvin ne li ge le der.

– Ver vet er spen nen de og sty ret har am bi-
sjo ner, sier hun.

Til dag lig ar bei der Aina Akerø ved Oslo 
uni ver si tets sy ke hus (OUS), Ul le vål. På kon to-
ret hen ger fle re di plo mer som vi ser en fag lig 
ak tiv le der.

– Jeg har all tid vært vel dig en ga sjert og jeg 
brenner for fa get, sier hun.

Tre sat sings om rå der
For en in gen har ned felt tre sat sings om rå der: 
fag kva li tet, styr ket kon takt med med lem- 
 me ne og re krutt e ring. Fag kva li tet er det 
før s te om rå det. Det er blant an net ned satt et 
kva li tets ut valg som gjen nom går re le van te 
in ter na sjo na le ret nings lin jer, og som skal 
ut ar bei de an be fa lin ger for nors ke for hold. 
Re sul ta tet av ar bei det vil bli pre sen tert på 
for en in gens nett si der.

Sty ret har også sett be ho vet for å ut ar bei de 
en vei le der for be hand ling av al vor lig ast ma 
hos voks ne og opp rett et på den ne bak grunn 
en ar beids grup pe for al vor lig ast ma hos 
voks ne vå ren 2018.

– Det er man ge ild sje ler i mil jø et, og de 
bi drar godt fag lig. En ga sjer te med lem mer 
er na vet i vår or ga ni sa sjon, un der stre ker 
Akerø.

Sty ret har også ut pekt en hø rings an svar lig. 
Det har gitt re sul ta ter ved at for en in gen al le- 
 re de har svart på en rek ke hø rin ger, og er ett 
av fle re til tak for å styr ke for en in gens inn fly-
tel se i fag li ge og hel se po li tis ke spørs mål.

For en in gen har i til legg etab lert et forsk-
nings råd som vur de rer søk na der til sti pen-
di er og pri ser ett er vi ten ska pe li ge kri te ri er.

Det and re om rå det for en in gen øns ker  
å styr ke er en bedre kom mu ni ka sjons platt-
form for kon takt med med lem me ne.

– Fra 2017 er nett si den sta dig blitt bedre, 
men da for en in gen er av hen gig av Le ge for-
en in gens nett si der som er un der for ny el se, 
kan det ta noe tid før vi kan få til det vi øns-
ker, opp ly ser Akerø.

Øke re krut te rin gen
Det tred je sat sings om rå det er re krutt e ring. 
Aina Akerø på pe ker at det trengs fle re lun ge-
le ger for å dekke opp for de som går av med 
pen sjon.

– Lun ge fa get er att rak tivt og spen nen de. 
Det er fle re stil lin ger i sen tra le strøk og  
det er også mu lig å bli pri vat prak ti se ren de  
spe sia list, sier hun og leg ger til at det er et 
vel dig hyg ge lig mil jø in nen fa get.

Et ledd i re krutt e rings ar bei det er at sty ret 
har ned satt Fag ut valg for ut dan nings kan di-
da ter i lun ge me di sin (FUL). Fire le ger i spe-
sia li se ring har på tatt seg opp ga ven å de fi ne re 
hvil ke til tak de me ner vil frem me re krutt e-
ring.

For en in gen be hand ler fag sa ker på sty re-
mø te ne. I til legg har de opp nevnt ett av 
sty rets med lem mer som hol der kon takt 
med ut valg og ar beids grup per.

– Vi har et vel dig godt sty re og det gir 
an led ning til å løf te fa get vi de re. Jeg sy nes  
vi har fått til en hel mas se på den ne ti den, 
sier Akerø med et stort smil.

Fag lig het må være av gjø ren de
Akerø er opp tatt av at det er de fag lig tun ge 
mil jø ene som skal kom me med fag li ge  
råd.

– Det er vik tig at fag li ge råd vur de res av  
de fag li ge for en in ge ne. Pluk ker man bare  
en per son til å vur de re ting, kan det bli alt 
for vil kår lig. Der for har de fag me di sins ke 
for en in ge ne, som re pre sen te rer hele mil jø-
et, en vik tig rol le. Vi sy nes det er vel dig  
flott med styr kin gen av den fag me di sins ke 

akse i Le ge for en in gen og har sto re for vent-
nin ger til den, sier hun og leg ger til:

– Når det gjel der ved li ke hold av fag lig 
kunn-skap, er det mye opp til den en kel te 
lege, men vi har også et bredt fag lig pro gram 
på høst mø tet som er for en in gens vik tig ste 
mø te plass, og hvor de fles te lun ge le ger del tar.

For en in gen til byr også in tern un der vis-
ning, kurs og del ta kel se på in ter na sjo na le 
kon gres ser. Den eu ro pe is ke lun ge kon gres-
sen er en vik tig are na for opp da te ring.

– NFL er med lem og det gir en god til gang 
til in for ma sjon om fag li ge spørs mål for våre 
med lem mer for en bil lig pen ge.

Lite spis se al bu er
– Lun ge me di sin er et ar tig fag med et godt 
fag lig mil jø og med lite spis se al bu er. Jeg 
tror dett e er et mil jø man ge vil finne seg 
godt til rett e i. Vi øns ker å knytt e til oss 
in ter es ser te le ger, og jeg sier vel kom men, 
sier Aina Akerø.

År lig ut dan nes det ti nye lun ge le ger, men 
det er be hov for fem til per år.

– Lun ge me di sin er et av de bre de fa ge ne  
i ind re me di sin. Det er en god del prak tis ke 
pro se dy rer, ra dio lo gi, fy sio lo gi og tek no lo gi 
og ikke bare KOLS, som noen kan skje tror.  
Det er et fag med om fatt en de sam ar beid med 
and re spe sia li te ter, noe som både er spen - 
nen de og fag lig in ter es sant, av slutt er hun.

EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

FIT FOR FLIGHT?: Aina Akerø illustrerer flytest (HAST) for lungesyke. Foto: Ellen Juul Andersen
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Po si ti ve sig na ler for me di sin stu den te ne

I ja nu ar kom mel din gen om at  
Hel se di rek to ra tet an be fa ler 200 
nye LIS1-stil lin ger, en sak som har 
stått høyt på agen da en i Le ge for - 
en in gen og hos me di sin stu den te ne.

Vi har spurt ny ut nevnt le der i Norsk me di-
sin stu dent for en ing (Nmf), Øy stein Ohr, hva 
dett e be tyr for for en in gens vi de re ar beid.

– Først og fremst – gra tu le rer som ny le der av 
Nmf og ikke minst med gjen nom slag for fle re 
LIS1-stil lin ger – en god start på ditt nye verv.

– Tu sen takk! Fle re LIS1-stil lin ger har vært en 
vik tig kamp sak for oss. Det er der for flott at 
Hel se di rek to ra tet nå tall fes ter an tall nye 
stil lin ger. Vi fikk jo al le re de noen po si ti ve 
sig na ler da Granavolden-er klæ rin gen ble 
lagt frem, der de vars let at de vil øke an tall 
LIS1-stil lin ger for å «imø te kom me re krutt e-
rings ut ford rin ge ne i fast le ge ord nin gen og 
spe sia list man ge len i spe sia list hel se tje nes-
ten», så dett e er en skik ke lig glad sak.

– Hel se mi nis te ren sier han er glad han ikke 
fulg te rå det han fikk i 2014 om å re du se re 
an tall stil lin ger. Det er jo po si tivt.

– Ja, nå hå per vi de gjen nom fø rer, og så blir 
vår opp ga ve å føl ge tett opp det de har lo vet.

– Dere er en for en ing med man ge en ga sjer te og 
ak ti ve stu den ter. Hvil ke and re sa ker brenner 
dere for og vil jobbe vi de re med dett e året?

– Jeg har litt lyst til å trek ke frem en sak vi 
har job bet for len ge og som det nå er enig-
het om i re gje rings platt for men – mer prak-
sis i pri mær hel se tje nes ten. Her sier re gje rin-
gen at de vil leg ge til rett e for økt prak sis for 
alle hel se fag li ge ut dan nin ger. In gen av uni - 
ver si te te ne har i dag så mye prak sis som vi 
me ner det bur de være. Nå ser vi en åp ning 
for at dett e kan end res.

– Stu dent sat sing er et av Le ge for en in gen 
sat sings om rå der den ne pe ri oden. Hva gjør 
dere i den for bin del se?

– Ho ved es sen sen er at vi har tall fes tet at vi 
øns ker oss 1 500 inn meld te i lø pet av 2019, 
mens det pleier å lig ge i over kant av 1 000. Vi 
er jo i den hel di ge si tua sjo nen at Le ge for en-
in gen har øre mer ket en pen ge be vilg ning 
slik at vi nå blant an net vil ha stør re mu lig-
het for å opp sø ke stu die ste de ne.

– Som re pre sen tant for alle me di sin stu den ter 
både i Norge og ut lan det har du på tatt deg et 
vik tig til lits verv. Har du all tid vært en ga sjert  
i stu dent ar beid?

– Jeg har vært med i Nmf si den jeg be gyn te 
på stu di et, så dett e er mitt fjer de år som 
til lits valgt. Jeg be gyn te med et lite verv og 
der ett er gikk det fort. Jeg ble lo kal lags le der  
i Trondheim og så ble jeg med i Sør-Trøn de-
lag le ge for en ing. Jeg har fått et lite nett verk  
i til legg til stu die ven ner og blitt kjent med 
fle re de ler av Le ge for en in gen enn bare Nmf. 
Det er vel dig po si tivt.

– Du er den tred je Nmf-le de ren på rad som 
kom mer fra NTNU – hva er det med stu dent-
mil jø et i Trondheim som gjør at dere får lyst 
til å en ga sje re dere?

– Jeg tror det er fle re ting. På den ene si den 
opp le ver vi at det gis rom for en ga sje ment 
og at NTNU er vil lig til å høre på stu den te ne. 
Så må nok også Nmf Trondheim få mye av 
æren for å ska pe et vel dig godt mil jø for å 
være til lits valgt i Trondheim. Det er vel dig 
so si alt tri ve lig sam men med de opp ga ve ne 
man gjør. Trondheim er en god by å være 
til lits valgt i – og det er nok også der for det er 
lett å re krutt e re.

– Det har vært mye en ga sje ment rundt kjønns-
ba lan sen i me di sin stu di et? Er dett e en sak 
som dere fort satt vil en ga sje re dere i?

– Vi føl ger nøye med på si tua sjo nen, og har 
jo sagt at det er en «skum mel» ut vik ling hvis 

det går for langt i en ret ning. Sær lig føl ger  
vi med i Oslo som ser på and re må ter å ta 
opp tak på enn bare rent ka rak ter snitt. Det 
blir spen nen de å se hva som vil skje der.

– Dere har nå fått et eget kon tor i Le ge nes hus 
i Oslo. Hva be tyr det å være så tett på mo der-
for en in gen?

– Nær het til for en in gen med vel dig mye 
gode res sur ser som vi ikke har vært så flin ke 
til å be nytt e oss av tid li ge re, er vel dig bra. 
Det er nes ten en av de vik tig ste grun ne ne til 
at vi har gått inn for fri kjøp av le de ren.

– Ett års fri kjøp be tyr at du sett er stu di e ne på 
vent. Var det et van ske lig valg å ta?

– Jeg mått e ten ke på det – det be tyr jo at jeg 
ut sett er stu di e ne med ett år. Jeg er på fem te 
året, sam ti dig er jeg bare 23 år. Jeg har tid til 
dett e og tror det blir en fin er fa ring å ta med 
vi de re.

– Har du blin ket ut en ret ning for ditt vi de re løp?

– Det er vel dig man ge kjek ke fag. Jeg li ker 
godt det prak tis ke, og jeg lik te kir ur gi vel dig 
godt da jeg var i prak sis i høst. Det var «hands 
on» med umid del ba re re sul ta ter. Men jeg er 
også vel dig spent på fast le ge prak si sen nes te 
år. Det er mye her som er spen nen de.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

SPEN NEN DE TI DER: Øy stein Ohr hå per re gje rin gen øker an tal let LIS1-stil lin ger. Foto: Lise B. Johannessen
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Gjen nom slag  
for kol lek tivt  
vern

Le ge for en in gen og Vir ke er eni ge 
om ny na sjo nal sær av ta le.

Le ge for en in gen og Vir ke gjen nom før te 
sen tra le for hand lin ger 4. og 5. feb ruar. Le ge-
for en in gen fikk gjen nom slag for fas te stil - 
lin ger for le ger i spe sia li se ring, rul le ren de 
ar beids pla ner og vakt fri tak for gra vi de i siste 
tri mes ter. Par te ne er eni ge om be stem mel-
ser som leg ger til rett e for bedre se ni or- og 
livs fa se po li tikk, og som styr ker kom pe tan se-
ut vik ling og forsk ning.

Det var et fel les mål for par te ne å vi de re -
ut vik le av ta len i årets for hand lin ger. Le ge-
for en in gen er til freds med at par te ne i år 
klar te å kom me til enig het. End rin ge ne 
til sva rer i stor grad end rin ge ne frem for-
hand let med Spek ter, men med noen vik ti ge 
for skjel ler. Blant an net kan det ikke bru kes 
som mer pla ner med mind re lo ka le til lits-
valg te ak sep te rer det.

Sær av ta len regulerer vik ti ge be stem mel-
ser om ar beids vil kår for le ger som job ber  
i ide el le sy ke hus og and re virk som he ter. Til 
tross for sto re end rin ger i til sva ren de av ta le 
for hel se fo re ta ke ne i pe ri oden 2014 til 2018, 
har for hand lin ge ne om sær av ta len med 
Vir ke endt med for len gel se de se ne re åre ne. 
De end rin ge ne som har blitt av talt, har 
skjedd på lo kalt av ta le nivå.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugstø@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Tove Myr bakk er til delt El li sif Wessels 
min ne pris for sitt sto re og lang va ri ge 
en ga sje ment for hel se tje nes ten i dis-
trikts-Norge.

– Dett e er and re gang Na sjo nalt sen ter for 
dis trikts me di sin (NSDM) de ler ut den ne 
he ders pri sen. Den går til Tove Myr bakk som 
gjen nom sitt per son li ge en ga sje ment ska per 
fag li ge mø te plas ser med dis trikts me di sinsk 
re le vans, byg ger nett verk og bi drar til dis t- 
rikts venn lig hel se po li tikk. Den ne inn sat sen 
er helt unik og av uvur der lig ver di for man ge, 
sa He len Brands torp, le der i NSDM, da hun 
del te ut pri sen i ja nu ar.

Tove Myr bakk er dag lig le der i Nordland 
le ge for en ing, og også re dak tør for Nordland 
og Finnmark le ge for en ings med lems blad, 
Dok tor i nord. I sin tale til pris vin ne ren trakk 
Brands torp frem at Myr bakk si den opp star-
ten i 2001 har for mid let små og sto re ny he-
ter, por trett er og in spi ra sjon. Bladet bi drar 
til sam ta le og sam hold mel lom le ger i nord. 
Ett er om leg gin gen til di gi ta le fla ter, når 
Dok tor i nord langt uten for med lems mas-
sen, på pek te Brands torp.

– Tove om ta les som en per son som har  
en egen evne til kom me opp med ak tu el le 
te ma er. Hen nes jour na list bak grunn kom-
mer nok godt med.

Tove Myr bakk sies også å være et po li tisk 
men nes ke og har lagt til rett e for at sty re ne  
i Nordland le ge for en ing ikke sjel den er med 
på å sett e dags or den – og da gjer ne med et 
dis trikts per spek tiv. Un der pris ut de lin gen 
ble det truk ket frem at Nordland le ge for- 
 en ing er en ty de lig po li tisk ak tør, og at det 
har bi dratt til at en kel te sty re med lem mer 
har vært med sær de les len ge.

– Men Tove er den vir ke li ge klip pen. I 21  
år har hun vært på plass. Ikke minst har 
hund re vis av all menn le ger sett Bodø, Lo fo-
ten, Sal ten, Helgeland og Røst samt man ge 
and re per ler i all slags vær. Det er hel ler ikke 
få av lan dets le ger som har spist topp tørr-
fisk og ut søkt ba ca lao tak ket være Tove, sa 
Brands torp.

Tove Myr bakk selv er yd myk over til de lin-
gen.

– Jeg er rørt og stolt over ut mer kel sen, og 
må be røm me alle de flott e fol ke ne i nord. 
Det en fryd å ta ini tia tiv el ler hive meg rundt 
så len ge de er der, sier hun i en kom men tar 
til Tids skrif tet.

El li sif Wessels min ne pris går ut fra NSDM 
sin egen stab. Den de les kun ut i helt spe si el le 
til fel le og til ikke-le ger. Pri sen be står av et 
bil de og 20 000 kro ner.

EL LEN JUUL ANDERSEN
ellen.juul.andersen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

ENIGHET: Legeforeningens president Marit Hermansen 
(t.h.), og forhandlingssjef i Virke, Ann Torunn Tallaksen. 
Foto: Legeforeningen

Ska per fag li ge mø te plas ser  
og nett verk i nord

VERDIG PRISVINNER: Tove Myrbakk mottok et trykk av  
den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen.  
Foto: H. Brandstorp

«Jeg er rørt og stolt over ut- 
 mer kel sen, og må be røm me 
alle de flot te fol ke ne i nord»  
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Årets Per le

UNICEF Norge og MedHum 2018  
(Me di sin stu den te nes hu ma ni tær- 
ak sjon) vant ka te go ri en Årets Per le 
da Spon sor- og Event pri sen ble delt 
ut i feb ruar.

De fikk pri sen for «#LaBarnVæreBarn».
– Vi i MedHum er utro lig takk nem li ge 

over å ha blitt valgt som Årets Per le, sier 
sty re le der i MedHum 2018 Emma Lengle.

I sin be grun nel se sier ju ry en føl gen de  
om Årets Per le:

«Årets Per le var mer. Den vi ser hva en ga 
 sjer te en kelt men nes ker kan få til sam men. 
Den vi ser at et øns ke om å gjø re hver da gen 
litt bedre for noen av våre mest sår ba re, kan 
få en li ten idé til å fly høyt og langt. Vin ne ren 
av Årets Per le øns ket å sett e fo kus på sy ris ke 
barns psy kis ke hel se i en flykt ning leir i Jor
dan og lan ser te en li ten gen ser kam pan je for 
å ska pe opp merk som het om en stør re år lig 
inn sam lings ak sjon i fire nors ke byer.

Gjen nom krea tivt inn hold i so si a le me di er 
og hjelp av fri vil li ge stu den ter og kjen te 
pro fi ler i uli ke mål grup per, skap te den lil le 
kam pan jen et vold somt en ga sje ment. Også 
ut over lan de gren se ne. Må let om 100 solg te 
gen se re ble til 2 000.

Me di sin stu den te nes hu ma ni tær ak sjon 
sam let inn over 400 000 kro ner til den 
na sjo na le ak sjo nen. #LaBarnVæreBarn, og 
UNICEFS vik ti ge ar beid med psy ko so si al 
hjelp til sy ris ke barn.

Ju ry en fal ler pla dask og gra tu le rer vin ne
ren av Årets Per le som vi ser at selv små og 
krea ti ve ide er kan bli til noe stort.»

Le ge for en in gens pre si dent Ma rit Her man
sen slutt er seg til gra tu lan te ne:

– «Årets per le» i man ge be tyd nin ger! Jeg  
er stolt over hva våre med lem mer får til når 
en ga sje men tet og krea ti vi te ten får blomst re. 
Det kom mer barn til gode – og det lo ver 
godt for fram ti da. Gra tu le rer!

Emma Lengle i MedHum 2018 tak ker på 
veg ne av or ga ni sa sjo nen:

– Å bli li ke stilt med så aner kjen te be drif ter 
er i seg selv en stor ære for oss som stu dent
for en ing. Vi øns ker å takke alle som hjalp 
oss på vei en, og ikke minst alle som kjøp te 
gen ser og var med på å spre bud ska pet på 
so si a le me di er. En ga sje men tet rundt kam
pan jen #LaBarnVæreBarn har vært over vel
den de og jeg kun ne ikke sett for meg en 
bedre måte å top pe MedHumUNICEF sam
ar bei det enn å få til delt bran sje pris.

Spon sor og Event pri sen er spons og 
event bran sjens år li ge sto re sam ling med fag 
og pris ut de ling, i regi av Spon sor og Event
for en in gen. Det ble delt ut pri ser i ti ka te go
ri er. Øv ri ge pris ta ke re var blant an net OBOS, 
Tine og Norges fri id retts for bund, Topp fot
ball kvin ner og Af ten pos ten Event.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

GLADE PRISVINNERE: Maren Emilie Haagenrud Buskoven (t.v.) og Helene Gråbø motok prisen på vegne av MedHum 
2018. Foto: Christoffer Krook
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