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Divisun «Meda»
 
D3-vitaminpreparat.            ATC-nr.: A11C C05
TABLETTER 800 IE, 2000 IE og 4000 IE: Hver tablett inneh.: Kolekalsiferol (vitamin D

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

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

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

DES-2020 - 001

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

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

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:4

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

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

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

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

3
 går over i morsmelk. Dette må 

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

3
 motvirker utvikling av rakitt 

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

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

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

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

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

Divisun 100µg, med delestrek for lettere å kunne svelges.3

C

Derfor velger leger seg 
bort fra allmennmedisin
SIDE 423, 442, 478

Mindre gastroenteritt  
etter rotavirusvaksinering
SIDE 424, 450

Det motsatte av omsorg er 
ikke tvang, men å neglisjere 
SIDE 464
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Derfor velger leger bort allmennmedisin
Leger søker seg vekk fra allmennmedisin,  
og rekrutteringen av unge leger er svak. 
Årsakene er mange. Flere administrative 
oppgaver, lite faglig miljø og høy arbeids
belastning anføres av flere deltakere i et 
representativt panel av leger som hadde 
vurdert allmennmedisin og likevel ikke 
valgt det, og av leger som hadde sluttet  
i allmennmedisin. Legers jobbtilfredshet  
ser ut til å ha sunket. Ferske leger ser ut til  
å legge større vekt på økonomisk sikkerhet 
og en bedre balanse mellom jobb og familie
liv. Flere faste stillinger, mer strukturert 
veiledning, flere faglige nettverk og kortere 
arbeidstid etterlyses.
SIDE 423, 442, 478

Før og etter vaksinering
Legesøkningen for gastroenteritt og øre
betennelse hos barn gikk ned etter innfø
ring av rotavirus og pneumokokkvaksine  
i barnevaksinasjonsprogrammet. Etter flere 
år med stabile tall for gastroenteritt gikk 
tallene brått ned i 2016; for ørebetennelse 
kom nedgangen noe langsommere. Dette 
viser en kartlegging av alle konsultasjoner 
hos norske legevaktsleger i perioden 
2006 – 18. Endringene kan skyldes vaksine
ring, men budskapet om mindre bruk av 
antibiotika ved ørebetennelse kan også ha 
spilt inn. Randomiserte studier viser god 
effekt av rotavirusvaksine på forekomsten  
av alvorlig gastroenteritt, men liten eller 
ingen effekt av pneumokokkvaksine på 
ørebetennelse.
SIDE 424, 447, 450

Kriterier for tvangsinnleggelser –  
fra 1848 til i dag
Bruk av tvang i behandling av pasienter 
med psykisk sykdom er omdiskutert. Etter 
at den første loven om psykisk helsevern 
kom i 1848, har lovbestemmelsene om 
tvangsinnleggelser endret seg lite. Likevel 
har holdningene til tvang endret seg. Dette 
viser en analyse av tre sentrale lover fra 1848, 
1961 og 1999 og deres forarbeider. I 2017 kom 
krav om manglende samtykkekompetanse. 
Et nytt lovforslag vil innebære at all lovgiv
ning om tvang samles i én lov. En slik lov 
kan gjøre det vanskeligere å samarbeide 
med pasienter i innfløkte situasjoner. Det 
motsatte av omsorg er ikke tvang, men  
å neglisjere.
SIDE 464

Lærdommene

En dag kommer covid19epidemien til å være tilbakelagt. Da skal 
historien om den skrives. Vi ser allerede konturene av flere lærdom
mer. To av dem synes særlig viktige: Den første er betydningen av 
fornuft, kunnskap og vitenskap. Trusselen, usikkerheten og angsten 
kan fostre samhold, men også nasjonalisme, egoisme og skråsikker 
irrasjonalitet – hos den jevne innbygger så vel som hos mektige 
statsledere. Irrasjonalitetens motsetning er den vitenskapelige til
nærmingen, en utrettelig vilje til å samle data, trekke konklusjoner, 
få nye data og kritisk revurdere egne konklusjoner, i en tålmodig 
jakt etter sannhet og ny kunnskap om faren som truer.

Den andre er betydningen av helsearbeidere som brenner for sitt 
yrke og for sine pasienter. Bare slik er det mulig å utholde altfor 
lange og krevende vakter og søvnløse netter i bekymring for sine 
pasienter og smittefaren man utsetter sin egen familie og seg selv 
for. Vi kan ikke bekjempe epidemien uten helsearbeidere. Derfor 
må de gis stolthet og tillit nok til å ha integritet og mot til å stå 
løpet ut. Det har fortsatt leger og andre helsearbeidere i Norge.  
Og det må vi bruke tiden frem til neste epidemi på å vedlikeholde.

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  5,  2020;  140
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FORSIDE

Illustrasjon © Tasha Levytska

En fastlegeordning i krise har vært et heftig 
debattert tema lenge. Rekrutteringen har 
vært manglende, og årsakene til dette har 
vært under lupen både i forskning, politikk 
og medier. En av utfordringene er å få leger 
til å velge allmennpraksis, et annet spørsmål 
er hvorfor ferske fastleger snur i døra og 
vender denne spesialiteten ryggen.

I dette nummeret av Tidsskriftet presente
rer vi en studie som har undersøkt hvorfor 
leger velger seg bort fra allmennmedisin. 
Ukrainske Tasha Levytska, som har illustrert 
forsiden, skriver: «Jeg kjenner meg igjen  
i utfordringene legene møter. Som selv
stendig næringsdrivende illustratør har  
jeg mange administrative oppgaver og få 
fordeler, noe som gjør det vanskelig å ha en 
god balanse mellom jobb og hjem. Jeg opp
levde nylig utbrenthet selv, og har tegnet ut 
fra mine egne erfaringer.»

Flere av Levytskas arbeider kan ses her: 
www.tashalevytska.com
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Pub li se ring un der en pan de mi
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a firsthand ac count» af ter all. Re trac tion Watch 27.2.2020.  Lest 18.3.2020.

10 Ru bin EJ, Ba den LR, Mor ris sey S et al. Med i cal jour nals and the 2019nCoV 
outbreak. N Engl J Med 2020; 382: 866. 

11 Tids skrif tet øns ker bi drag om covid19. Tidsskr Nor Legeforen 10.3.2020.   
Lest 18.3.2020.

«Vi stil ler vort blad til dis po si ti on», skrev re dak tø re ne  
i Tids skrif tet un der span ske sy ken i 1919. Det gjør vi også 
i 2020. Den stør ste for skjel len er has tig he ten.

Un der den ver ste pan de mi en ver den hit il har set – span ske sy ken  
i 1918 – 20 – tok det tid før epi de mi en ble er kjent. Det er ikke en gang 
enig het om når den star tet, el ler om den star tet i Asia, USA el ler 
Eng land (1). Først da en no ta bi li tet ble syk, den spans ke kong Al fons 
13 (1886 – 1941), kom syk dom men i me di e nes sø ke lys – og fikk sit 
navn (1). Også i Norge tok det tid. I au gust 1918 pub li ser te Tids skrif tet 
stud.med. Thor leif Ty bring Speil bergs (1894 – 1968) ob ser va sjon fra 
juni sam me år om en mu lig for bin del se mel lom «Den spans ke syke» 
og et mas sivt syk doms ut brudd på to nors ke pan ser bå ter (2). Medi
cinaldirektoratet send te ut et rund skriv til lan dets le ger og ba om 
«opp ga ve over mu li ge dødsfald av sygdommen» (3). Der et er var  
det kun spred te med de lel ser til lan dets le ger ut over høs ten 1918.  
Da epi de mi en til tok igjen i ja nu ar 1919, så Tids skrif tet seg nødt til  
å be om at mel din ger til Medicinaldirektoratet «sna rest brin ges til 
lægenes kundskap gjennem de medicinske tids skrif ter. Vi stil ler vort 
blad til dis po si ti on» (4).

Kon tras ten er stor til in for ma sjons meng den og has tig he ten 
 un der den pan de mi en vi har nå. Den 7. ja nu ar 2020 meld te myn 
dighe te ne i Kina at et ny opp da get ko ro na vi rus var år sa ken til en 
klyn ge av pa si en ter med en uvan lig lun ge be ten nel se i Wu han (5). 
Den 24. ja nu ar ble vi ru sets se kven ser te ge nom og kli nis ke be skri vel
ser av de før s te pa si en te ne pub li sert i The New Eng land Journal of 
Medicine (6). Og al le re de den 29. ja nu ar, bare tre uker et er at myn
dig he te ne i Kina meld te om år sa ken til syk dom men, skrev Pre ben 
Aa vits land en le der ar tik kel her i Tids skrif tet om at «ko ro na vi rus 
epide mi en vil ram me Norge» (5).

Un der span ske sy ken, som un der covid19pan de mi en, had de  
og har de me di sins ke tids skrif te ne ver den over en sen tral rol le  
i å brin ge in for ma sjon til både le ger og all menn het. For skjel len er 
has tig he ten det skjer med. Det er det man ge år sa ker til. At hel se 
vesen og rap por te rings ru ti ner i de fles te land er svært mye bedre  
nå enn den gang, er en selv sagt for ut set ning. Men over gan gen fra 
pa pir ba sert til di gi tal pub li se ring er minst like vik tig. Nå gjø res 
sto re meng der stu di er og data til gjen ge li ge svært hur tig, og de kan 
le ses over hele ver den sam ti dig. En ny lig ar tik kel i JAMA, som pre sen

ter te re sul ta ter fra 138 ki ne sis ke covid19pa si en ter, ble ak sep tert 
sam me dag som siste pa si ent ble in klu dert, og pub li sert fire da ger 
se ne re (7). Og Norges før s te covid19ka sui stikk ble god kjent for 
pub li se ring her i Tids skrif tet den 18. mars 2020, bare tre da ger et er 
at den ble inn sendt før s te gang (8). Straks et er var den eng els ke 
over set el sen til gjen ge lig i PubMed. Sam men lig net med tids skrif te
nes van li ge be hand lings ti der, er det e lyn raskt. Det har sin pris.  
En side av sa ken er at re dak sjo ner og fag vur de re re må ar bei de bok
sta ve lig talt dag og nat for å kva li tets sik re og klar gjø re inn hol det. 
En an nen og mer be ten ke lig side er at det av og til kan gå så fort at 
kva li tets sik rin gen li der (9).

Her i Tids skrif tet, som i and re tids skrif ter, har vi laget egne be hand
lings ru ti ner for å sik re hur tig pub li se ring for ma nu skrip ter som 
om hand ler epi de mi en (10, 11). På den må ten hå per vi å gi be hand 
lende le ger kli nisk nyt ig in for ma sjon best og hur tigst mu lig. Ak ku
rat som vi gjor de i 1919, øns ker vi å «stil le vort blad til dis po si ti on» (4).

Men selv i pan de mi ens tid fin nes det både and re syk dom mer og 
and re be hov enn en sta dig flom av in for ma sjon om covid19. Det 
gjør at pa pir ut ga ven av Tids skrif tet fort sat er både ak tu ell og nyt ig, 
til tross for lang tryk ke tid. Pa pir ut ga ven av Tids skrif tet som den ne 
le der ar tik ke len hø rer til, gikk i tryk ken al le re de da covid19epi de 
mien var ung. Det bæ rer ut ga ven preg av. Li ke vel hå per vi den kan  
gi nyt ig in for ma sjon om også and re si der av me di si nen, så vel som 
ro lig lang les ning av stoff som pas ser godt i for hå pent lig ro li ge pås ke 
da ger. Det er dere le se re vel for unt i den ne hardt prø ve de ti den for 
hel se ve se net. På net skal vi love å hol de dere hur tig og ak tu elt opp
da tert. I pa pir ut ga ven er det lov til å puste ut og se at vårt mang
slung ne yrke også har and re fa set er. God les ning og god pås ke!

ARE BRE AN
are.brean@tidsskriftet.no
er sjef re dak tør i Tids skrif tet. Han er ph.d. og spe sia list  
i nev ro lo gi.
Foto: Ei nar Nilsen
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Trass i vars ler fra fors ke re klar te ikke ver dens sam fun net 
å for hind re covid-19-pan de mi en.

Det var til fel dig he ter som gjor de at det nye vi ru set opp stod, men det 
var ikke til fel dig at det var hos flag ger mus. Det var hel ler ikke til fel-
dig at det ble over ført til men nes ker og fikk glo bal spred ning. Fors-
ke re for ut så at et nytt ko ro na vi rus ville kun ne over fø res fra flag ger-
mus til men nes ker i Kina (1). Til tross for den ne kunn ska pen ble ikke 
ut brud det for hind ret. 

Zoo no ser er smitt som me syk dom mer som kan over fø res fra dyr  
til men nes ker, en ten di rek te el ler in di rek te via vek to rer el ler mat. 
Zoo no ser kan også smitt e fra men nes ker til dyr, slik in flu en sa 
A(H1N1)pdm09 gjor de til svin i Norge (2). I tid li ge re ti der var zoo -
noser en stor fol ke hel se byr de i Norge. Det var den gang vi drakk 
upas teu ri sert melk, lev de tett e re på dy re ne, mang let kunn skap  
om hy gie ne og had de dår li ge re kon troll på dy re hel sen. Mens tra di-
sjo nel le zoo no ser nå er un der kon troll i Norge, hånd te rer vi med 
øken de fre kvens nye, im por ter te smitt e stoff av zoo no tisk opp hav. 
Pan de mi er er gam melt nytt, men spred nings has tig he ten er ny.

Men nes ker, dyr og mil jø de ler et re ser voar av smitt e stoff er, og 
frem mar sjen av nye syk dom mer dri ves av kom plek se in ter ak sjo ner 
mel lom dis se tre. End ring i sam spil let kan drive ge ne tisk end ring 
hos pa to ge ne mik ro or ga nis mer, og nye va ri an ter med høy ere vi ru-
lens, nye verts spek ter og nye smitt e vei er kan opp stå.

Dy re ri ket er opp ha vet til om lag 60 – 70 % av syk dom mer på frem-
marsj (emerg ing/reemerging in fec tious diseases). Av dis se kom mer 
75 % opp rin ne lig fra ville dyr (3). Flag ger mus, den nest mest tall ri ke 
or de nen av patt e dyr på klo den, er gjen gan ger som opp hav til zoo no-
tis ke og pan de mis ke vi rus som ebola, sars, mers, nipah, hendravirus 
og ra bies (4). Med unn tak av ra bies gir ikke dis se syk dom hos flag-
ger mus.

Flag ger mus spil ler en vik tig rol le i fris ke øko sy ste mer, men ut gjør 
vi ra le «hek se gry ter» og er re ser voar for man ge vi rus ty per og va ri an-
ter. Dett e skyl des im mu no lo gis ke og fy sio lo gis ke for hold samt po pu-
la sjons stør rel se og høy dyre tett het i en kel te flag ger mus ko lo ni er (5).

Med økt kon takt mel lom men nes ker og ville dyr øker sann syn lig-
he ten for at smitt e stoff kan over fø res mel lom ar te ne. For flyt ning av 
dy re po pu la sjo ner og skift nin ger i dyre tett het kan end re kon takt fla-
ten mel lom men nes ker og ville dyr. Men nes ke skap te på virk nin ger 
som av sko ging, ut vik ling av jord bruks land, in ten si ve ring av hus dyr-
pro duk sjon, ur ba ni se ring og kli ma end rin ger re du se rer stør rel sen 
og mang fol det i ville dyrs ha bi ta ter og kan i ytt er ste kon se kvens 
til rett e leg ge for nye pan de mi er. I Ma lay sia mig rer te flag ger mus ko lo-
ni er som føl ge av av sko ging. På føl gen de økt nær het mel lom flag ger-

mus og men nes ker kan ha bi dratt til at nipah-vi ru set se ne re ble 
over ført fra flag ger mus til gris og men nes ker (6).

Dyre mar ke der, han del med ville dyr og kon sum av kjøtt fra ville 
dyr som flag ger mus og pan go lin in ne bæ rer en ri si ko for smitt e over-
fø ring mel lom vill fau na og men nes ker. Det kre ver lang sik tig, hold-
nings ska pen de ar beid å end re den ne ty pen ri si ko at ferd.

Be gre pet «én hel se» er kjen ner en gjen si dig av hen gig het mel lom 
humanhelse, dy re hel se og mil jø hel se og frem mer en tverr fag lig 
til nær ming. Vi må kun ne for ut se kon se kven se ne av at vi men nes ker 
blir fle re, bor tett e re og rei ser mer og kon se kven se ne av mer in ten-
siv hus dyr drift og økt av sko ging. I til legg bør vi over vå ke smitt e stof-
fe ne som sir ku le rer hos ville dyr og for ut se hvor dan end re de sam-
spill mel lom men nes ker, dyr og mil jø kan på vir ke ut veks lin gen av 
mik ro or ga nis mer mel lom dyr og men nes ker. So sio lo gis ke fak to rer 
som dri ver folks ad ferd, må også med i lik nin gen.

Ett er man ge år med for bed ret fol ke hel se i man ge land har av stan-
den mel lom hu man me di si nen og ve te ri nær me di si nen dess ver re 
økt. To fag om rå der, tid li ge re tett sam men ve vet, stre ver nå med 
sam spil let. Norges før s te ve te ri nær di rek tør, Ole Olsen Malm, var  
lege og ve te ri nær, og satt zoo no se ne høyt på agen da en. Ved å knytt e 
sam men de to fag om rå de ne la han et so lid fun da ment for da gens 
gode fol ke hel se og dy re hel se i Norge.

Én hel se for e ner vi ten ska pe ne viet til stu di er av men nes ke lig 
syk dom, ikke-hu man syk dom og øko lo gis ke pro ble mer. Tverr fag lig 
forsk ning, over våk ning og in for ma sjons de ling bør være grunn - 
laget for prak tis ke in ter ven sjo ner lo kalt, na sjo nalt og in ter na sjo nalt. 
Det bør in vol ve re be slut nings ta ke re, le ger, ve te ri næ rer, øko lo ger 
samt and re na tur- og sam funns vi te re. Der som ver dens sam fun net 
skal lyk kes med å for hind re frem ti dens pan de mi er, er tverr fag lig  
og in ter na sjo nal forsk ning og kunn skaps ge ne re ring nød ven dig.  
Det er i norsk in ter es se å bi dra til det.

HANNAH JOAN JØR GEN SEN
hannah.jorgensen@vetinst.no
er ve te ri nær, dr.med.vet, med fag an svar for zoo no ser ved Ve te ri nær in sti tutt et.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

CAR LOS DAS NE VES
er ve te ri nær, DVM/ph.d og di rek tør for forsk ning og in ter na sjo na li se ring  
ved Ve te ri nær in sti tutt et.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.
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Fast le ge ord nin gen er sel ve grunn mu ren i norsk hel se 
vesen. Hvor dan kan ord nin gen styr kes?

Eva lue rin gen av fast le ge ord nin gen i 2019 vis te at det er et enormt 
sprik mel lom me di sin stu den te nes yr kes øns ker og nød ven dig  re krut - 
 te ring av fast le ger for å opp rett hol de sta bil le ge dek ning (1). Kun 6 %  
av stu den te ne tror at de kom mer til å jobbe som fast le ge i frem ti den, 
9 % hvis vi in klu de rer le ger i spe sia li se ring. Kun 18 % av da gens fast -
lege vi ka rer øns ker å bli væ ren de i yr ket. Enda mer for uro li gen de er  
en un der sø kel se som vi ser at hele 20 % av fast le ge ne i stu di en in nen  
få år plan leg ger å bytt e kar rie re el ler for la te le ge yr ket helt (2).

Fast le ge ord nin gen ble inn ført i 2001, og tan ken var å gi be folk nin-
gen stør re trygg het og til freds het i form av sta bi le lege–pa si ent-for-
hold. Da gens rea li tet er at vi kar sta fett e ne hol der på å er statt e de 
sta bi le fast le ge ne, med 34 % øk ning i bruk av vi ka rer på un der to år 
(1). Som ho ved sat sing i sin ut vik lings plan for 2019 an ser Le ge for en in-
gen det nød ven dig å re krutt e re hele 500 nye all menn le ger i spe sia li-
se ring hvert år for å sik re sta bil le ge dek ning (3). Hvor rea lis tisk er 
egent lig det?

Tids skrif tet pub li se rer nå en vik tig ar tik kel der man har un der søkt 
hvor for le ger vel ger seg bort fra all menn me di sin (4). Bir ke li og med-
ar bei de re fra Legeforskningsinstituttet (LEFO) be nytt et in sti tutt ets 
re pre sen ta ti ve lege pa nel til å spør re le ger som ikke valg te all menn-
prak sis til tross for at de tenk te på det, og tid li ge re all menn  leger som 
har slutt et. Bil det som kom mer frem, er sam men satt. Stør re ad mi-
nist ra tiv byr de og lite fag lig mil jø er vik ti ge grun ner til at le ger vel ger 
bort all menn prak sis. And re grun ner er blant an net for høy ar beids- 
og/el ler vakt be last ning, dår lig er fa ring fra prak sis el ler tur nus, fa mi -
liæ re år sa ker og små kom mu ner. Stu di en vi ser til tan ke vek ken de 
litt e ra tur og kon klu de rer litt selv kri tisk med at «opp merk som he ten 
rundt mang len de re krutt e ring og re ten sjon i all menn me di sin kan 
hitt il i for stor grad ha dreid seg om en kelt år sa ker».

Fast le ger har leng re ar beids uker enn de fles te and re le ger, gjen-
nom snitt lig 56 ti mer per uke (5). Til tross for re du sert lis te leng de, 
med 6 % i gjen nom snitt fra 2010 til 2017, vi ser tall fra Sta tis tisk sen-
tral by rå vekst i fast le ge nes ar beids be last ning (6). Til freds he ten blant 
le ge ne har sun ket de siste åre ne. I til legg til lang ar beids tid, kan 
dett e ha sam men heng med man gel på annerkjennelse for godt 
ar beid, mind re fri het til å vel ge me to der, øken de an svar og util strek-
ke lig øko no misk ut bytt e (4).

Fast le ge ord nin gen har blitt grad vis mer un der fi nan si ert, og når  
vi leg ger til økt ar beids be last ning som føl ge av opp ga ve over fø ring 
fra spe sia list hel se tje nes ten, er det ikke rart frust ra sjo nen øker. Hel se-
fo re taks re for men i 2002 og sam hand lings re for men i 2012 med før te 
sy ke re pa si en ter og over fø ring av fle re opp ga ver til pri mær hel se tje-
nes ten. Sam fun net har også end ret seg med fle re eld re, høy ere for-
vent nin ger hos pa si en te ne og ge ne relt la ve re ters kel i be folk nin gen 
for å opp sø ke fast le gen.

Fun ne ne til Bir ke li og med ar bei de re sam sva rer med det vi i ALIS-
ut val get (råd gi ven de ut valg i All menn le ge fo re nin gen) opp fatt er 
som pro ble mets kjer ne: Fers ke le ger i fa mi li er med to yr kes ak ti ve  
og kan skje små barn øns ker ikke å jobbe seg i hjel! Vi øns ker so sio-
øko no misk trygg het og en god jobb–fa mi lie liv-ba lan se. Det kos ter 
for mye å etab le re egen prak sis i til legg til alle and re ut gif ter, og 
man ge len på so si a le rett ig he ter blir mer av gjø ren de når lønns ni vå et 
går ned. Vi tren ger kol le g er som har tid og in ter es se for opp læ ring 
og vei led ning, noe som er van ske lig å finne i da gens pres se de ord-
ning, og vi tren ger fri tid på lin je med det som er en rett ig het for 
and re yr kes ut øve re.

Høs ten 2018 ble Le ge for en in gen og Hel se- og om sorgs de par te men-
tet eni ge om å finne en løs ning på fast le ge kri sen i Norge ved å la 
le ge ne få mu lig het til å re du se re an tall pa si en ter på lis ten sin uten  
å tape inn tekt. Vå ren 2020 kom mer Re gje rin gens hand lings plan. 
For hå pent lig vis er det nå en fel les for stå el se av at det has ter å få på 
plass en klok løs ning og en øko no misk for plik ten de plan for å red de 
fast le ge ord nin gen. Det skal en del til for å kla re å sta bi li se re grunn-
mu ren igjen. For å sik re pa si en ter i samt li ge nors ke kom mu ner et 
godt og li ke ver dig til bud, er det nød ven dig å både hind re av gang av 
etab ler te fast le ger og å re krutt e re fers ke le ger inn i ord nin gen.

Mot at 27.2.2020, god kjent 5.3.2020.
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elinodemark@gmail.com
er fast le ge vi kar ved Vin de ren le ge kon tor i Oslo, le der av ALIS-ut val get og sty re-
med lem i All menn le ge fo re nin gen.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.
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Fore koms ten av gast ro en te ritt og øre be ten nel se blant 
barn har gått ned. Skyl des dett e vak si ne ring mot ro ta 
virus og pneu mo kok ker?

I Norge ble pneu mo kokk og ro ta vi rus vak si ne ne inn ført i hen holds
vis 2006 og 2014. Tids skrif tet pub li se rer nå to ar tik ler om lege søk nin
gen for øre be ten nel se og gast ro en te ritt hos barn ett er at vak si ne ne 
ble tatt i bruk (1, 2).

Tal le ne gir et klart inn trykk av at an tall til fel ler har gått ned, i alle 
fall for gast ro en te ritt er: Ett er fle re år med sta bi le tall gikk de brått 
ned i 2016.

For øre be ten nel ser fore lig ger ikke tall fra de fore gå en de åre ne, 
men an tall hen ven del ser til le ge vak ten be gyn te å syn ke fem år ett er 
at vak si nen ble tatt i bruk. For fatt e ren for kla rer dett e med at vak si ne
dek nin gen blant 0 – 5år in ge ne først da bik ket 90 %. En an nen mu lig 
for kla ring er at vak si na sjons pro gram met vå ren 2011 gikk over fra 
7va lent til 13va lent pneu mo kokk vak si ne.

Det er na tur lig å anta at de ob ser ver te end rin ge ne skyl des vak si 
nene, men ar tik kel for fatt er Sand vik pre si se rer, som seg hør og bør, 
at det nors ke tall ma te ria let ikke do ku men te rer en slik år saks sam
men heng. Nor men er at ran do mi ser te stu di er må til for å på vi se en 
ef ekt av et hel se til tak. Ran do mi se ring sik rer at det etab le res sam
men likn ba re grup per – en for ut set ning for å kun ne kon klu de re at 
for skjel ler i syk doms fore komst skyl des vak si nen.

Hvor for kan vi ikke uten vi de re anta at barn født før og ett er inn 
føring av vak si ne ne er sam men likn ba re? Én grunn er at grad vi se 
end rin ger over tid kan for styr re førognåsam men lik nin ger. Syn 
kende eks po ne ring for to bakks røyk, for eks em pel, kan ha med ført 
fær re til fel ler av øre be ten nel se, noe Sand vik selv på pe ker (2). Dett e er 
det tatt høy de for ved at tal le ne er ord net kvar tals vis, slik at vi kan se 
om fore koms ten var på vei ned over al le re de før vak si ne ne ble inn ført.

End rin ger som inn tref er om trent sam ti dig med vak si ne inn fø rin
gen, er van ske li ge re å av dek ke, for eks em pel om det fore gikk en 
kam pan je mot an ti bio ti ka bruk som gjor de at for eld re drop pet  
å opp sø ke lege.

Det er dess uten all tid en fare for at ana ly ser som ba se rer seg på 
ek sis te re nde data, blir «da ta drev ne», dvs. at fors ke ren lar funn  
i da ta ma te ria let på vir ke valg av ana ly tisk til nær ming. Der for er det 
en god re gel at ana ly se pla nen skri ves, og helst pub li se res, før data 
hen tes inn (3).

Ana ly se ne som nå pre sen te res, be vi ser kan skje ikke en år saks sam

men heng mel lom vak si ne ring og syn ken de syk doms fore komst, 
men slik do ku men ta sjon har vi fra før av i form av ran do mi ser te 
stu di er som er sam let og vur dert i sy ste ma tis ke over sik ter fra 
 Coch ra nesam ar bei det (4, 5). En Coch ra neover sikt vi ser at ri si ko en 
for al vor lig gast ro en te ritt hal ve res blant dem som får ro ta vi rus vak si
nen (4). De nors ke tal le ne ty der på en langt kraf ti ge re ef ekt – gast ro
en te ritt blant barn var ti gan ger så van lig før vak si ne ne ble inn ført 
(1). For pneu mo kokk vak si nen er for skjel len enda mer på fal len de: 
Coch ra neover sik ten vi ser li ten el ler in gen ef ekt på fore komst av 
øre  beten nel se (5), mens de nors ke tal le ne vi ser en be ty de lig ned
gang (2). Dett e er selv føl ge lig be tryg gen de, men rei ser spørs mål om 
hvor for re sul ta te ne spri ker.

En nær lig gen de for kla ring er at de nors ke re sul ta te ne over dri ver 
vak si ne ef ek ten pga. feil kil der som kan hef te ved ikkeran do mi ser te 
stu di er. Men noe av for kla rin gen kan også være at ran do mi ser te 
stu di er ikke gir oss den hele, ful le sann he ten om vak si ne ef ek ter.  
I de fles te ran do mi ser te stu di e ne ble ran do mi se rin gen gjort på 
in di vid ni vå. Når halv par ten av bar na i mil jø et får vak si nen, fø rer  
det til la ve re smitt e fa re også for de ikkevak si ner te. En får hel ler ikke 
full utt el ling for flokk im mu ni te ten når bare halv par ten av bar na 
blir vak si nert. Der med un der es ti me res vak si ne ef ek ten.

Om det er svak he ter ved de ran do mi ser te el ler ved de ikkeran do
mi ser te vak si ne stu di e ne som for kla rer spri ket i re sul ta ter, er ikke 
godt å si. Men selv om det er usik kert om pneu mo kokk vak si nen 
fo re byg ger øre be ten nel ser, er ef ek ten av vak si nen godt do ku men
tert for al vor li ge pneu mo kokk in fek sjo ner (6).

Folkehelseinstituttet føl ger med på fore koms ten av syk dom mer 
før og ett er inn fø ring av vak si ner (7, 8). Re sul ta ter for gast ro en te ritt 
og ro ta vi rus vak si ne er like om hjør net (per son lig med de lel se, Tone 
Bruun). Det blir in ter es sant å sam men lik ne dis se både med stu di e ne 
i Tids skrif tet og med re sul ta te ne fra ran do mi ser te stu di er.

ATLE FRET HEIM
atle.fretheim@fhi.no
er le der for Senter for in for mer te hel se be slut nin ger ved Folkehelseinstituttet  
og pro fes sor II ved Os lo Met.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de in ter es se kon flik ter: Folke-
helseinstitutet er an svar lig for inn kjøp og dis tri bu sjon av vak si ner til bar ne vak si na-
sjons pro gram met.

«Det er na tur lig å anta at de ob ser ver te  
end rin ge ne skyl des vak si ne ne»

Se Kort rapport side 447 og side 450 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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I Tids skrif tet nr. 4/20 skrev Sig bjørn 
Olav Rog ne at le ge mid del fir ma er 
kjø per inn fly tel se i be hand lin gen  
av mul tip pel skle ro se. Her får han 
svar fra over le ger ved Akershus 
uni ver si tets sy ke hus og Hau ke land 
uni ver si tets sy ke hus:

MS-be hand lin gen  
blir sta dig bedre

Bedre le ge mid ler og mer ak tiv bruk av dis se 
har bed ret pro gno sen ved MS be ty de lig. 
Tid lig be hand lings start mer enn hal ve rer 
ri si ko en for å ut vik le pro gres siv syk dom. 
Med de mest ef ek ti ve preparatene hal ve res 
den yt er li ge re. Men vi er ikke i mål. Vi er 
eni ge i at cel le gift be hand ling med stam 
celle støt e (HSCT) kan ha stør re ef ekt enn 
bremse me di si ner. Nors ke nev ro lo ger og 
im mu no lo ger for søk te å inn fø re HSCT ved 
MS i Oslo på 1990tal let. For 9 år si den tok 
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus opp be hand
lin gen, for 5 år si den som en na sjo nal pi lot
stu die (1). Det gjen nom fø res nå en ran do mi
sert stu die for å av kla re om ef ek ten er bedre 
enn av bremse me di si ner.

Nors ke MSnev ro lo ger har, nest et er de 
svenske, vært blant de mest ak ti ve til å ta  
i bruk rituksimab. Ved Hau ke land og Akers
hus uni ver si tets sy ke hus be hand les drøyt 
600 pa si en ter med rituksimab. Rog ne har 
ret i at rituksimab lig ner okrelizumab.  
Det er imid ler tid vik ti ge for skjel ler. En del  
av rituksimab er fra mus, og pa si en ter dan
ner of te re an ti stof er mot me di ka men tet. 

En kel te blir syke av det e, og noen mis ter 
be hand lings ef ek ten. Vi har søkt Nye Me to
der om å få bru ke okrelizumab hos dis se 
pa si en te ne, så langt uten re sul tat.

En an nen for skjell er at okrelizumab har 
vist ef ekt i fase IIIstu di er og er god kjent  
av de eu ro pe is ke le ge mid del myn dig he te ne 
(EMA). Folkehelseinstitutet har fore tat 
me to de vur de ring av rituksimab ba sert på 
fase IIstu di er og re gis ter stu di er. Vårt inn
trykk er at me to de vur de rin gen på langt nær 
kan er stat e vur de rin ge ne i EMA. Det e rei ser 
spørs må let om hvil ke krav norsk hel se ve sen 
skal stil le til do ku men ta sjon og god kjen
ning, og hvil ken kom pe tan se ak tø re ne har 
til å vur de re det e.

Far ma søy tisk in du stri spil ler fort sat en 
nøk kel rol le i ut vik lin gen av MSbe hand ling. 
Vi sam ar bei der med dem om forsk ning  
og for mid ling for di det e bi drar til bedre 
be hand ling. Vi er selv sagt klar over at far
masia vil tje ne pen ger, og der for ikke støt er 
forsk ning på HSCT el ler rituksimab. Vi er 
ikke nik ke duk ker for farmasia og fors ker  
på det e li ke vel. Vi og våre kol le g er har tat 
ini tia tiv til sam men lig nen de stu di er av både 
rituksmab og HSCT ved MS, og star ter snart 
en stu die av me sen ky ma le stam cel ler. Vi 
kart leg ger al vor li ge bi virk nin ger av MSpre
pa ra ter (2), noe som bi dro til at EMA ny lig 
skjer pet indiksjonen for et av dis se.

Ild sje ler som Sig bjørn Rog ne skal ha hon
nør for å ha sat HSCT ved MS på kar tet. Vi er 
eni ge i at det ek si ste rer mis opp fat nin ger om 
MSbe hand lin gen. Kan skje har nev ro lo ger 
bi drat til det e, kan skje også farmasia, og 
kan skje fin nes en kel te util bør li ge in ter es se

kon flik ter. Det sto re bil det er imid ler tid ikke 
slik. Tvert om job ber nors ke MSnev ro lo ger 
hardt for å gi pa si en te ne best mu lig be hand
ling nå og i frem ti den. Det er fag lig het, og 
ikke farmasia, som sty rer oss.

TRYG VE HOLM ØY
trygve.holmoy@medisin.uio.no
er sek sjons over le ge ved Akershus uni ver si tets sy ke
hus og pro fes sor ved Uni ver si te tet i Oslo.

LARS BØ

For fat er ne opp gir føl gen de in ter es se kon flik ter:  
Tryg ve Holm øy har mot at ho no rar for fore drag/forsk
nings  støte fra Bio gen, Roche, No var tis, Merck og Sanofi, 
og sit er i fag rå det for MSfor bun det. 
Lars Bø har mot at ho no rar fra fore drag fra Merck,  
og ho no rar for ar beid som sak kyn dig fra Synthon.

LIT TE RA TUR
1 Kvi stad SAS, Leh mann AK, Tro vik LH et al. Safety 

and ef  ca cy of autologous hematopoietic stem 
cell transplantation for mul tip le sclerosis in 
Norway. Mult Scler 2019. 

2 Holm øy T, Fe vang B, Olsen DB et al. Ad verse events 
with fa tal out come as so ci ated with alemtuzumab 
treat ment in mul tip le sclerosis. BMC Res No tes 
2019; 12: 497. 

Kom men tar til «Den 
kvas se sam ta len»

Vi tak ker Odd Martin Val lers nes for en vik tig 
og godt po eng tert le der om språk valg ved 
dis pu ta ser i Norge (1). In gen er vel uenig i at 
det er av hand lin gens vi ten ska pe li ge kva li tet 
som skal være ho ved te ma et for dis ku sjo nen 
mel lom dok to rand og op po nent, men vi har 
re agert med und ring på at me di sinsk fa kul

«Vi er selv sagt klar over at  
far masia vil tje ne pen ger,  
og der for ikke støt ter forsk
ning på HSCT el ler rituksimab»
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kvens og sup ra ven tri ku læ re ekstrasystoler 
(antiarytmika kan være in di sert) el ler ved 
ta ky kar di (vurdér be ta blok ker).

Jor tveit og med ar bei de re er skep tis ke til 
bruk av lang tidsEKG ved pal pi ta sjo ner for di 
det sjel den får be hand lings mes si ge kon se
kven ser. Det er i strid med de ame ri kans ke 
an be fa lin ge ne, som gir ufor klar te pal pi ta 
sjoner en klas se I in di ka sjon (evi dens styr ke 
BRan do mi ser te stu di er). Min er fa ring er at 
pal pi ta sjo ner ofte gir be ty de lig engs tel se,  
og det å un der sø ke or dent lig og finne år sa
ken, er en for ut set ning for å kun ne be ro li ge 
pa si en ten. Og en gang imel lom gjør man 
over ras ken de funn som må føl ges opp. 
Be svi mel ser som ikke har klart vasovagalt 
preg el ler an nen åpen bar for kla ring, hen 
vises et er min er fa ring for sjel den, et er som 
kar di alt ut løs te syn ko per er po ten si elt al vor
li ge (4).

De stør ste svak he te ne ved da gens prak sis 
er et er min me ning ikke over for bruk, men 
at man ge som bur de få un der sø kel sen, ikke 
gjør det, at hen vis nin ge ne er for dår li ge og 
at tolk nin gen blir dår li ge re for di pa si en te ne 
ikke le ve rer logg over ak ti vi tet og symp to
mer i re gist re rings pe ri oden. Lang tidsEKG  
er en bil lig, lite be svær lig, kom pli ka sjons fri 
un der sø kel se som fort sat bør være let 
til gjen ge lig.

KNUT GJES DAL
knut.gjesdal@medisin.uio.no
er emeritusprofessor fra Institut for kli nisk me di
sin Uni ver si te tet i Oslo.
For fat e ren har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Jor tveit J, Lis le vand TH, Rys stad L et al. Funn og 

kon se kven ser ved lang tids re gist re ring av EKG. 
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/ 
tidsskr.19.0434.

2 Gren dahl H, Gjes dal K. Den prak tis ke nyt en av 
am bu lant lang tids EKGre gist re ring. Tidsskr Nor 
Lægeforen 1993; 113: 839 – 41. 

3 Stein berg JS, Var ma N, Cygankiewicz I et al. 2017 
ISHNEHRS ex pert con sen sus state ment on am bu
la tory ECG and ex ter nal car di ac mo ni to ring/
telemetry. Heart Rhythm 2017; 14: e55 – 96. 

4 Brignole M, Moya A, de Lange FJ et al. 2018 ESC 
Guide li nes for the di ag no sis and ma na ge ment  
of syncope. Eur Heart J 2018; 39: 1883 – 948. 

tet ved Uni ver si tet i Oslo har be stemt at 
dis pu ta sen uten unn tak skal fore gå på 
 av hand lings språket (2). En uhel dig kon se
kvens av det e er at de fles te nors ke kan di da
ter og op po nen ter, også skan di na vis ke, som 
ikke har eng elsk som sit før s te språk, tvin ges 
til å kom mu ni se re gjen nom «bad Eng lish» 
som utvil somt svek ker kva li te ten på den 
vi ten ska pe li ge dis ku sjo nen, og som i ver ste 
fall kan ut vik le seg til en tra gi ko misk «god 
dag mann øk se skaft»sam ta le hvor både 
kan di dat og op po nent er like språk for vir ret, 
en se an se som ikke er en dis pu tas ver dig.

Et godt ar gu ment fra Ivar Glad haug (3)  
for å hol de dis pu ta sen på eng elsk er «at 
ph.d.kandidatar skal kun na dri va fors king 
på høgt in ter na sjo nalt nivå, for mid la fors
kin ga i aner kjen te in ter na sjo na le kanalar  
og kun na del ta i debatar i fag om rå det  
i in ter na sjo na le fo rum. I des se fora er språ
ket eng elsk og det er der for vik tig for fa kul
te tet at kan di da ten blir testa i det e ved 
dok tor grads prø ven.» (3). Det er vel og bra  
at kan di da ter får tre ning i eng elsk slik at de 
ak tivt kan del ta i in ter na sjo na le fora, men 
dok tor grads prø ven er in gen språk test, og 
bør ikke være en are na hvor språket leg ger 
be gren sing på sam ta lens fag li ge nivå. Vår 
egen er fa ring med fle re uten lands ke sam 
arbeids part ne re er at dår lig munt lig eng elsk 
er en fel les ut ford ring, men at det e kor ri ge
res gjen nom skrift lig kom mu ni ka sjon og 
kva li tets sik ring. I til legg vil unge fors ke re ha 
et be ty de lig bedre grunn eng elsk enn vi som 
har vært med noen år. Pro ble met med dår lig 
eng elsk er hel dig vis mind re ut alt i ar tik ler 
og av hand ling, si den skrift lig eng elsk kan 
kva li tets sik res gjen nom sam ar beid med 
med for fat e re, pro fe sjo nell språk vask, og 
kom mu ni ka sjon med tids skrif te ne.

Alle dok to ran der som har dis pu tert ved 
Senter for sy ke lig over vekt i Hel se SørØst 
ved Sy ke hu set i Vestfold de siste åre ne med 
skan di na visk uten landsk op po nent har 
valgt norsk (skan di na visk) som dis pu tas
språk, og det har fun gert me get til freds stil
len de. At skan di na vis ke op po nen ter og 
nors ke ph.d.kan di da ter skal tvin ges til en 
vi ten ska pe lig dis ku sjon på «bad Eng lish»  
vil kun ne re du se re ver di en av den ne vik ti ge 
be gi ven he ten.

Vi støt er der for for fat e ren i at «Det me di
sins ke fa kul tet ved Uni ver si te tet i Oslo bør  
ta sin del av an sva ret ved å la dok to ran der 
og op po nen ter dis ku te re på norsk/skan di 
navisk når det e er språket de i fel les skap 
be hers ker best.»

JØ RAN HJEL ME SÆTH
joran.hjelmeseth@siv.no
er spe sia list i ind re me di sin og ny re syk dom mer, 
sen ter le der ved Senter for sy ke lig over vekt i Hel se 
SørØst, Sy ke hu set i Vestfold og pro fes sor ved Uni
ver si te tet i Oslo.
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Lang tids EKG: Rik tig 
bruk er vik tig

Jar le Jor tveit og med ar bei de re har ny lig 
pre sen tert en ana ly se av et års bruk av 
lang tids EKGre gist re rin ger ved Sør lan det 
sy ke hus, Aren dal (1). Fun ne ne be kref ter  
de Hel ge Gren dahl og jeg pub li ser te i en 
mind re stu die i Tids skrif tet i 1993 (2). For fat
ter ne kon klu de rer med at de be hand lings
mes si ge kon se kven se ne av EKGun der sø kel
sen var få, spe si elt hos pa si en ter uten tid li
ge re kjent hjer te syk dom, og ar gu men te rer 
for økt bruk hos pa si en ter med høy ri si ko 
for at rie flim mer og re du sert bruk på in di ka
sjo nen pal pi ta sjo ner. Det er ge ne rell fag lig 
enig het at om at en skal lete et er pa rok sys
mal at rie flim mer hos pa si en ter som har 
for høy et CHA2DS2VASCskår som til til si er 
an ti koa gu la sjons be hand ling ved flim mer,  
så det er en vik tig på pek ning.

Vi mang ler eu ro pe is ke de di ker te ret nings
lin jer, men det fin nes ame ri kans ke fra 2017 
(3). Man ge flim mer pa si en ter kan ha vel kon
trol lert hvi le puls, men blir slit ne for di pul
sen øker uri me lig raskt og mye ved an stren
gel se. 24tim ers EKG ofte be ret i get på slik 
mis tan ke. Man kan også finne ut om flim
mer an fal let star ter ved bra dy kar di (be ta
blok ker kon tra in di sert), ved nor mal fre
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Screen ing med 3D-mam mo gra fi –  
tref er bedre, men kos ter mer

Inn fø ring av 3D-mam mo gra fi 
i bryst kreft screen ing er ver ken 
tid- el ler kost nads be spa ren de.

I Mam mo gra fi pro gram met in vi te res alle 
kvin ner i al de ren 50 – 69 år til screen ing 
hvert an net år. Kvin ne ne scree nes med stan
dard mam mo gra fi, som er en to di men sjo
nal av bild nings tek nikk. Struk tu re ne i brys
tet kan over lap pe på bil de ne, noe som kan 
skjule sus pek te for and rin ger. Digital bryst
tomosyntese (3Dmam mo gra fi) er en av bild
nings tek nikk hvor rønt gen rø ret be ve ger  
seg i en bue over brys tet mens det tas fle re 
bil der. Der et er kan bil de ne re kon stru eres  
til en tre di men sjo nal bil de se rie av brys tet. 
Det e kan gjø re det enk le re å skille bryst kjer
tel ve vet fra hver and re og der med enk le re  
å skille nor malt kjer tel vev fra vev som er 
sus pekt for syk dom.

Tomosyntese ver sus stan dard  
mam mo gra fi
Stu di er har vist at tomosyntese har ført til 
en be ty de lig høy ere rate av screeningoppda
get bryst kreft sam men lig net med stan dard 
mam mo gra fi, mens an de len kvin ner inn kalt 

til til leggs un der sø kel se har va ri ert (1–4).  
Ra ten av in ter vall kreft, bryst kreft opp da get 
mel lom to screen ing run der, ikke er vist å bli 
re du sert (5). Tomosyntese ble vur dert av 
Kunn skaps sen te ret i 2017, som kon klu der te 
med at det på det tids punk tet ikke var til
strek ke lig kunn skaps grunn lag for å inn fø re 
tek nik ken i Mam mo gra fi pro gram met (6).

I Tomosyntesestudien i Bergen (ToBestu
di en) vur der te man de tek sjons ra ten av 
bryst kreft ved bruk av tomosyntese opp mot 
stan dard mam mo gra fi i Mam mo gra fi pro
gram met i en ran do mi sert kon trol lert stu
die (7). I stu di en ble det  på vist like man ge 
til fel ler av bryst kreft ved bruk av tomosyn
tese som ved stan dard di gi tal mam mo gra fi, 
sam ti dig som fær re kvin ner ble kalt til ba ke 
for til leggs un der sø kel ser. Det e før te til en 
høy ere po si tiv pre dik tiv ver di for et er un der
sø kel ser gjort med tomosyntese. Det tok 
len ger tid for ra dio lo ge ne å tyde screening
mammogrammene tat med tomosyntese 
enn det gjor de med stan dard mam mo gra fi. 
Re sul ta ter fra kost nads ana ly ser vis te at 
mer kost na de ne for screen ing med tomosyn
tese ver sus stan dard mam mo gra fi var på 
un der 100 kro ner per kvin ne, men for ble 
høy ere selv et er å ha in klu dert kost na der 
for til leggs un der sø kel ser (8).

Vei en vi de re
I USA inn fø res nå tomosyntese som scree
ning tek nikk, mens eu ro pe is ke screen ing
pro gram mer av ven ter bruk av tek nik ken til 
kunn skaps grunn laget er mer so lid (4). Spe 
sielt er det usik ker het knyt et til den høye 
ra ten av screeningoppdaget bryst kreft, uten 
at in ter vall kreft ra ten re du se res. I hvil ken 
grad tomosyntese kan føre til økt de tek sjon 

av sak te vok sen de svuls ter, bør også ut re des. 
Det e kan på vir ke an de len kvin ner som blir 
over dia gnos ti sert og over be hand let. Re sul 
tater fra ToBestu di en vi ser at tek nik ken er 
mer treff sik ker, men at det kos ter både mer 
tid og pen ger enn da gens prak sis.

ToBe stu di ens re sul ta ter er å be trak te  
som noe kon tro ver si el le på grunn av den 
sam men lign ba re an de len screeningoppda
get bryst kreft for tomosyntese og stan dard 
mam mo gra fi. Det kan vir ke som at en tu si as
men over den nye tek nik kens eff ek ti vi tet  
i screen ing er noe be gren set, mens det sy nes 
å være et so lid verk tøy i den kli nis ke virk
som he ten (9).

Mot at 15.1.2020, før s te re vi sjon inn sendt 20.2.2020,  
god kjent 26.2.2020.
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og pro fes sor ved Institut for na tur vi ten ska pe li ge 
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For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl -
gende in ter es se kon flik ter: Hun ar bei der på Kreft re gis-
te ret, som ad mi nist re rer, over vå ker og kva li tets sik rer 
virk som he ten ved lan dets 16 bryst dia gnos tis ke sent re.

«I USA inn fø res nå tomo- 
syntese som screen ing tek nikk, 
mens eu ro pe is ke screen ing-
pro gram mer av ven ter bruk  
av tek nik ken»
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Referenser. 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae56-1 (Lest 15.10.2019) 2. Xultophy® SPC, avsnitt 5.1 (Sist oppdatert 01.10.2019). 3. Xultophy® SPC, 
avsnitt 4.1 (Sist oppdatert 01.10.2019).  4. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 (Sist oppdatert 01.10.2019). 5. Xultophy® SPC, avsnitt 4.3 (Sist oppdatert 01.10.2019). 6. Xultophy® SPC, avsnitt 
4.2, 4.4, 4.8 og 5.1 (Sist oppdatert 01.10.2019).
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Xultophy Novo Nordisk»
Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.                   ATC-nr.: A10A E56

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll, som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. 
Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. 
Maks. daglig dose er 50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fasten-
de plasmaglukose. Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist 
skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtids-
virkende GLP-1-reseptoragonist (f.eks. dosering 1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten 
skulle tas. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Overgang fra basalinsulin: Behandling med basalinsulin skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved 
overgang fra behandling med basalinsulin er anbefalt startdose 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Streng glukosekontroll anbefales i over-
gangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 
10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregi-
me med 1 daglig dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved 
lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose skal intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett, moderat eller alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemå-
ling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Tilberedning/Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som 
har vært frosset skal ikke brukes. Den ferdigfylte pennen skal kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. Dosetelleren viser antall dosetrinn. 
For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. Utformet til bruk sammen med NovoFine injek-
sjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Det skal alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. 
Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdomen. Injeksjonssted 
skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for lipodystrofi. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighets-
regler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk ak-
tivitet, kan gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker 
binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer 
på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypogly-
kemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller 
manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til 
hyperosmolært koma. Ved seponering skal det sikres at retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til 
økt medisineringsbehov. Administrering av hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som 
er potensielt dødelig. Kombinasjon med pioglitazon: Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning hvis kombinasjonen 
vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienten observeres for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Øyesykdom: Intensivering 
av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for 
progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet kan forårsake dannelse av antistoffer mot insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike antistoffer kreve dosejuste-
ring for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Akutt pankreatitt er observert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister, inkl. liraglutid. Pasienten bør informeres om karakteristiske symptomer, 
og ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling ikke gjennopptas. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er rapportert, spesielt ved allerede 
eksisterende thyreoideasykdom. Preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen erfaring, og preparatet anbefales derfor ikke til 
disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. Pasienten bør informeres om potensiell risiko for dehydrering i forbindelse med GI-bi-
virkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling med andre inji-
serbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/svaksynte skal alltid få hjelp/
assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt. 
Ingen erfaring med behandling av pasienter med kongestiv hjertesvikt NYHA klasse IV, og preparatet anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante 
interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske interaksjoner knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både 
liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten øke eller redusere 
behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, 
salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og danazol. Liraglu-
tid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, men 
klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-be-
handling hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. 
Dyrestudier med insulin degludec har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske ef-
fekter. Human risiko er ukjent. Amming: Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec 
utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Dyrestudier har vist liten overgang til morsmelk for liraglutid og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har 
vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. Reproduksjonsstudier på dyr med insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en 
svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyrestudier med liraglutid ingen skadelige effekter mht. fertilitet. Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppi-
gere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestina-
le: Kvalme, diaré, oppkast, obstipasjon, dyspepsi, gastritt, magesmerte, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominal distensjon. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: 
Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gulping/raping, flatulens. Hud: Hudutslett, kløe, ervervet lipodystrofi3. Immunsystemet: Urticaria, overfølsomhet. Lever/galle: 
Gallesten, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjertefrekvens. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Immunsystemet: 
Anafylaktisk reaksjon. Øvrige: Perifert ødem.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkl. hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonssted innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: 
Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres 
glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater 
for å forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid A10B J02 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin 
degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: 
Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll. Forbedrer glykemisk kontroll via varig reduksjon av fastende 
plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosesenkende 
effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Etter s.c. injeksjon danner insulin 
degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil glukosesenkende effekt med lav 
dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Kardiovaskulær sikkerhet av insulin degludec er bekreftet, se SPC for ytterligere informasjon. Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-resep-
torer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med 
blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutid 
er vist å forebygge kardiovaskulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og 
liraglutid nås etter 2-3 dager. Proteinbinding: Insulin degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. Liraglutid: Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på 
lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i 
kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 dager etter anbrudd. Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1318,00. 
Refusjon: 
1 A10A E56_1 Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225
 
Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 31.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 01.10.2019
Pris per  oktober 2019

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo
Telefon: +47 22 18 50 51

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com
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Diabetes type 2Forhåndsgodkjent refusjon1

Xultophy® er et kombinasjonspreparat som består av den langtidsvirkende insulinanalogen insulin degludec og GLP-1-analogen liraglutid som har komplementære virknings-
mekanismer for å forbedre glykemisk kontroll2

Indikasjon3

Xultophy® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus  
type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale 
legemidler til behandling av diabetes. For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt 
på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt, se SPC pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

Kontraindikasjon5

Overfølsomhet overfor ett av eller begge virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene glyserol, fenol, 
sinkacetat, saltsyre (for justering av pH), natriumhydroksid (for justering av pH), vann til injeksjonsvæsker.

Refusjonsberettiget bruk1

Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin 
kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 225
ICD Vilkår nr
E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter 

som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin.
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Xultophy® – Basalinsulin- og GLP-1-analog 
i én penn på blå resept1

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo
Telefon: +47 22 18 50 51

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

Har du pasienter som 
ikke kommer i mål 
med Insulatard® eller 
andre basalinsuliner?
Overgang til Xultophy® 
fra 20-50 enheter basal- 
insulin/døgn er under-
søkt i klinisk studie2

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

1 blodglukosemåling daglig
Juster Xultophy®-dosen som 
vanlig basalinsulin basert på 
måling av fastende plasma- 
glukose før frokost2

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4*

Xultophy®

i kombinasjon med metformin

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

• Xultophy® er et kombinasjonspreparat og består av insulin degludec og liraglutid, som har 
komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll

• Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet for både insulin degludec (DEVOTE) og liraglutid (LEADER)
• Til subkutan injeksjon (lår, overarm eller abdominalvegg) 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, 

til eller utenom måltid
• Glemt dose: Ta dosen når man oppdager det, og gjenoppta deretter vanlig doseregime. Det skal alltid 

være minst 8 timer mellom hver injeksjon
• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 

brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel

• Hypoglykemi er en hyppig rapportert bivirkning (≥1/10 brukere). For høy dose i forhold til behovet, 
utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan gi hypoglykemi. Vurdér 
dosereduksjon av sulfonylurea ved samtidig bruk

• Overføring til Xultophy® fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt
• Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

Alder
Voksne, inkludert eldre (≥65 år)  
Hos eldre (≥65 år): Måling av glukose må intensiv-
eres, og dosen justeres individuelt

Barn/ungdom under 18 år

Nyrefunksjon
Lett, moderat eller alvorlig nedsatt.  
Ved nedsatt nyrefunksjon: Måling av glukose må 
intensiveres, og dosen justeres individuelt

Terminal nyresykdom
(eGFR < 15 – og behov for
dialyse/transplantasjon)

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon
Mild og moderat nedsatt  
Ved nedsatt leverfunksjon: Måling av glukose må 
intensiveres, og dosen justeres individuelt.

 Alvorlig nedsatt

Unngå feilmedisinering.
Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre injiserbare diabetespreparater. Det er viktig at alle 
bivirkninger og uønskede medisinske hendelser rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo 
Nordisk. Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.

*Anbefalt startdose skal ikke overskrides og det anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de påfølgende ukene.
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Referenser. 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae56-1 (Lest 15.10.2019) 2. Xultophy® SPC, avsnitt 5.1 (Sist oppdatert 01.10.2019). 3. Xultophy® SPC, 
avsnitt 4.1 (Sist oppdatert 01.10.2019).  4. Xultophy® SPC, avsnitt 4.2 (Sist oppdatert 01.10.2019). 5. Xultophy® SPC, avsnitt 4.3 (Sist oppdatert 01.10.2019). 6. Xultophy® SPC, avsnitt 
4.2, 4.4, 4.8 og 5.1 (Sist oppdatert 01.10.2019).
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Xultophy Novo Nordisk»
Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.                   ATC-nr.: A10A E56

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll, som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale legemidler til behandling av diabetes. 
Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. 
Maks. daglig dose er 50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fasten-
de plasmaglukose. Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist 
skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtids-
virkende GLP-1-reseptoragonist (f.eks. dosering 1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten 
skulle tas. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Overgang fra basalinsulin: Behandling med basalinsulin skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved 
overgang fra behandling med basalinsulin er anbefalt startdose 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Streng glukosekontroll anbefales i over-
gangsperioden og i påfølgende uker. Som tillegg til orale glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 
10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til sulfonylureapreparat bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregi-
me med 1 daglig dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved 
lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose skal intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett, moderat eller alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemå-
ling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Tilberedning/Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som 
har vært frosset skal ikke brukes. Den ferdigfylte pennen skal kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. Dosetelleren viser antall dosetrinn. 
For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. Utformet til bruk sammen med NovoFine injek-
sjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Det skal alltid settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. 
Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdomen. Injeksjonssted 
skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for lipodystrofi. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighets-
regler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk ak-
tivitet, kan gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker 
binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer 
på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypogly-
kemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller 
manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til 
hyperosmolært koma. Ved seponering skal det sikres at retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til 
økt medisineringsbehov. Administrering av hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som 
er potensielt dødelig. Kombinasjon med pioglitazon: Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning hvis kombinasjonen 
vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienten observeres for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Øyesykdom: Intensivering 
av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for 
progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet kan forårsake dannelse av antistoffer mot insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike antistoffer kreve dosejuste-
ring for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Akutt pankreatitt er observert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister, inkl. liraglutid. Pasienten bør informeres om karakteristiske symptomer, 
og ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling ikke gjennopptas. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er rapportert, spesielt ved allerede 
eksisterende thyreoideasykdom. Preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen erfaring, og preparatet anbefales derfor ikke til 
disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. Pasienten bør informeres om potensiell risiko for dehydrering i forbindelse med GI-bi-
virkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling med andre inji-
serbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/svaksynte skal alltid få hjelp/
assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt. 
Ingen erfaring med behandling av pasienter med kongestiv hjertesvikt NYHA klasse IV, og preparatet anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante 
interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske interaksjoner knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både 
liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten øke eller redusere 
behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, 
salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og danazol. Liraglu-
tid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, men 
klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-be-
handling hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. 
Dyrestudier med insulin degludec har ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske ef-
fekter. Human risiko er ukjent. Amming: Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec 
utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Dyrestudier har vist liten overgang til morsmelk for liraglutid og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har 
vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. Reproduksjonsstudier på dyr med insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en 
svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyrestudier med liraglutid ingen skadelige effekter mht. fertilitet. Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppi-
gere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestina-
le: Kvalme, diaré, oppkast, obstipasjon, dyspepsi, gastritt, magesmerte, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominal distensjon. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: 
Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gulping/raping, flatulens. Hud: Hudutslett, kløe, ervervet lipodystrofi3. Immunsystemet: Urticaria, overfølsomhet. Lever/galle: 
Gallesten, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjertefrekvens. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Immunsystemet: 
Anafylaktisk reaksjon. Øvrige: Perifert ødem.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkl. hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonssted innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: 
Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres 
glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater 
for å forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid A10B J02 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin 
degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: 
Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll. Forbedrer glykemisk kontroll via varig reduksjon av fastende 
plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosesenkende 
effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Etter s.c. injeksjon danner insulin 
degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil glukosesenkende effekt med lav 
dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Kardiovaskulær sikkerhet av insulin degludec er bekreftet, se SPC for ytterligere informasjon. Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-resep-
torer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med 
blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutid 
er vist å forebygge kardiovaskulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og 
liraglutid nås etter 2-3 dager. Proteinbinding: Insulin degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. Liraglutid: Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på 
lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i 
kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 dager etter anbrudd. Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1318,00. 
Refusjon: 
1 A10A E56_1 Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225
 
Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 31.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 01.10.2019
Pris per  oktober 2019

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo
Telefon: +47 22 18 50 51

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com
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Diabetes type 2Forhåndsgodkjent refusjon1

Xultophy® er et kombinasjonspreparat som består av den langtidsvirkende insulinanalogen insulin degludec og GLP-1-analogen liraglutid som har komplementære virknings-
mekanismer for å forbedre glykemisk kontroll2

Indikasjon3

Xultophy® er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus  
type 2 for å forbedre glykemisk kontroll som tillegg til diett, fysisk aktivitet og andre orale 
legemidler til behandling av diabetes. For resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt 
på glykemisk kontroll og populasjoner som ble undersøkt, se SPC pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

Kontraindikasjon5

Overfølsomhet overfor ett av eller begge virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene glyserol, fenol, 
sinkacetat, saltsyre (for justering av pH), natriumhydroksid (for justering av pH), vann til injeksjonsvæsker.

Refusjonsberettiget bruk1

Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin 
kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 225
ICD Vilkår nr
E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår:
225 Refusjon ytes kun til pasienter 

som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin.
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Xultophy® – Basalinsulin- og GLP-1-analog 
i én penn på blå resept1

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo
Telefon: +47 22 18 50 51

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

Har du pasienter som 
ikke kommer i mål 
med Insulatard® eller 
andre basalinsuliner?
Overgang til Xultophy® 
fra 20-50 enheter basal- 
insulin/døgn er under-
søkt i klinisk studie2

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

1 blodglukosemåling daglig
Juster Xultophy®-dosen som 
vanlig basalinsulin basert på 
måling av fastende plasma- 
glukose før frokost2

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4*

Xultophy®

i kombinasjon med metformin

For bedre 
glykemisk kontroll3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

• Xultophy® er et kombinasjonspreparat og består av insulin degludec og liraglutid, som har 
komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll

• Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet for både insulin degludec (DEVOTE) og liraglutid (LEADER)
• Til subkutan injeksjon (lår, overarm eller abdominalvegg) 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, 

til eller utenom måltid
• Glemt dose: Ta dosen når man oppdager det, og gjenoppta deretter vanlig doseregime. Det skal alltid 

være minst 8 timer mellom hver injeksjon
• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 

brukere). Forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel

• Hypoglykemi er en hyppig rapportert bivirkning (≥1/10 brukere). For høy dose i forhold til behovet, 
utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan gi hypoglykemi. Vurdér 
dosereduksjon av sulfonylurea ved samtidig bruk

• Overføring til Xultophy® fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt
• Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose

Xultophy® kan benyttes Xultophy® anbefales ikke

Alder
Voksne, inkludert eldre (≥65 år)  
Hos eldre (≥65 år): Måling av glukose må intensiv-
eres, og dosen justeres individuelt

Barn/ungdom under 18 år

Nyrefunksjon
Lett, moderat eller alvorlig nedsatt.  
Ved nedsatt nyrefunksjon: Måling av glukose må 
intensiveres, og dosen justeres individuelt

Terminal nyresykdom
(eGFR < 15 – og behov for
dialyse/transplantasjon)

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon
Mild og moderat nedsatt  
Ved nedsatt leverfunksjon: Måling av glukose må 
intensiveres, og dosen justeres individuelt.

 Alvorlig nedsatt

Unngå feilmedisinering.
Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå 
utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre injiserbare diabetespreparater. Det er viktig at alle 
bivirkninger og uønskede medisinske hendelser rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo 
Nordisk. Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.

*Anbefalt startdose skal ikke overskrides og det anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de påfølgende ukene.
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Lun ge kreft: For bed ret pro gno se  
gir ka pa si tets ut ford rin ger

Nye og ef ek ti ve be hand lings for mer gjør at fle re le ver len ger med lun ge kreft. 
Det gir pa si en te ne håp, men fø rer til ka pa si tets ut ford rin ger i sy ke hu se ne.

Lun ge kreft har tra di sjo nelt vært kreft
syk dom men det har blitt fors ket 
minst på, og den minst pre sti sje fyl te 
(1, 2). Det var ikke uten grunn at sym

bo let for lun ge kreft, sløy fen, had de gjen
nom sik tig far ge. Men de siste åre ne har vi 
sett en in ter es sant ut vik ling.

Det er en be ty de lig opp merk som het  
i uli ke me di er om kring til stan den. En opp
tel ling vi ser at Da gens Medisin i 2019 pub li
ser te over 50 ar tik ler som om hand let lun ge
kreft, mens det i The New Eng land Journal 
of Medicine i 2018 og 2019 var 11 ori gi nal 
artik ler om nye be hand lings al ter na ti ver for 
lun ge kreft. Dess uten har Be slut nings fo rum 
for nye me to der hatt ett el ler fle re lun ge
kreft me di ka men ter på dags or de nen i 13 av 
24 mø ter (54 %) i sam me pe ri ode (3). Som  
det fram går un der, har de nye be hand lings
mu lig he te ne bi dratt til be ty de lig bed ret 
over  level se for pa si ent grup pen, og der med 
en kraf tig øken de pre va lens (4, 5). Kom bi na
sjo nen av økt kom plek si tet og økt pa si ent 
volum har re sul tert i at ar bei det med lun ge
kreft pa si en ter i spe sia list hel se tje nes ten er 
blitt at skil lig mer om fatt en de enn for bare  
få år si den.

Den økte opp merk som he ten og det sto re 

til fan get av nye be hand lings mu lig he ter er 
svært gle de lig, for di lun ge kreft fort satt er 
den kreft syk dom men som tar flest le ve år  
i Norge (6). Og fore koms ten fort sett er å øke, 
på tross av en be ty de lig ned gang i an tall 
røy ke re (7). På ti år har in si den sen økt med 
27 % – til over 3 300 år lig (fi gur 1). Kreft re gis
te ret stil te i års rap por ten for 2017 spørs mål 
om «top pen var nådd» for kvin ner, men 
fers ke tall vi ser at det ikke er til fel le. Det har 
ald ri vært dia gnos ti sert fle re kvin ner med 
lun ge kreft enn i 2018, også kor ri gert for 
end ret al ders sam men set ning (5).

Nye be hand lings for mer
Både in nen mål rett et be hand ling og 
 im mun te ra pi er det de siste åre ne inn ført 
en rek ke nye be hand lings til bud. Dis se 
 be hand lings for me ne har ofte lang va rig 
ef ekt, spe  sielt til lun ge kreft be hand ling  
å være. I til legg ble avan sert ste reo tak tisk 
strå le te ra pi inn ført på lands plan fra 2010.

Dett e har med vir ket til at me di an over 
level se al le re de har økt be ty de lig, selv om 
den fort satt bare er 15,6 må ne der for kvin ner 
og 11,7 må ne der for menn (fi gur 2). Pre va len
sen av lun ge kreft har økt med hele 82 % fra 
2008 til 2018. Langt de fles te som le ver med 

lun ge kreft dia gno se, er i ak tiv be hand ling 
el ler un der tett opp følg ning.

Et eks em pel på mål rett et be hand ling er 
per ora le me di si ner som gis pa si en ter med 
så kalt ALKtrans lo ka sjon (anaplastisk lym
fomkinase), som er en gen for and ring som 
fin nes i svulst ve vet hos 3 – 5 % av alle med 
ikkesmå cel let lun ge kreft (8). Den ny es te 
ge ne ra sjo nen av den ne me di ka mentt y pen 
ble inn ført i Norge som me ren 2018 (3). 
 Me di an tid til syk doms for ver ring med dett e 
me di ka men tet er cir ka tre år, og over 50 %  
er i live fem år ett er be hand lings start (9). 
Spe si elt gle de lig er det at den ne me di si nen 
for hind rer hjer ne me ta sta ser, som fore kom
mer spe si elt hyp pig ved ALKtrans lo kert 
lun ge kreft.

De siste åre ne er det inn ført en rek ke nye 
mål rett e de me di ka men ter, og fle re prø ves 
ut i kli nis ke stu di er. Fel les for dis se er at de 
kun be nytt es ved på vist spe si fikk gen for and
ring, gis per oralt og of test har be skjed ne 
bi virk nin ger (10). Fore lø pig er ef ek ten kun 
vist hos pa si en ter med ade no kar si nom, som 
er kreft for men som ut gjør halv par ten av all 
lun ge kreft, men av dis se an tas det at opp 
mot 30 – 40 % vil kun ne ha god nytt e av slike 
me di ka men ter (10, 11).

Ut vi det dia gnos tikk
Inn fø ring av mål rett et me di sin for ut sett er 
om fatt en de tes ting av kreft svuls ten, der 
både ge ne tis ke egen ska per og and re trekk 
ved svuls ten blir kart lagt i stor de talj. Gen
ana ly ser av svuls ter er nå en ob li ga to risk  
del av pa to lo gi ut red nin gen når dia gno sen 
ade no kar si nom i lun ge stil les (12).

Si den det er kom met be hand lings mu lig
he ter for en rek ke uli ke gen for and rin ger,  
er det nå et øken de be hov for nestegenera
sjonssekvensering (NGS), der man ge ge ner 
tes tes sam ti dig (13). Fle re nors ke sy ke hus har 
al le re de inn ført nestegenerasjonssekvense
ring i sin ru ti ne dia gnos tikk av lun ge kreft. 
Dett e kre ver økt kom pe tan se og per so nell
res sur ser.

Im mun te ra pi
År lig får nå fle re hund re nors ke lun ge kreft
pa si en ter im mun te ra pi. De før s te fikk til bud 
om im mun te ra pi som ru ti ne be hand ling 
høs ten 2016. In di ka sjo ne ne og me di ka ment
va ri an te ne har sta dig blitt fle re. Pa si ent grup
pen med me ta sta se ren de ikkesmå cel let 
lun ge kreft ut gjør i un der kant av halv par ten 
av alle ny dia gnos ti ser te (5). I dag får de fles te 
av dis se som ikke har fått på vist mu ta sjo ner 
som er ak tu el le for mål rett et be hand ling, Fi gur 1  In si den sen av lun ge kreft har på ti år økt med 27 %, mest for kvin ner (44 %), men også for menn (13 %) (5).
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til bud om im mun te ra pi som før s te be hand
lings valg (12, 14, 15).

Ef ek ten av im mun te ra pi er vist å være 
svært mye bedre enn kon ven sjo nell cel le gift. 
Bi virk nin ge ne er fær re, og lang tids over le 
velse opp nås hos en ikke ube ty de lig an del 
pa si en ter. Be hand lin gen gis i inn til to år, og 
pa si en te ne føl ges der ett er med re gel mes si ge 
kon trol ler. Det er til freds stil len de å ha slike 
pa si en ter til kon troll på po li kli nik ken – det 
har ikke vært van lig å tref e pa si en ter med 
me ta sta tisk lun ge kreft som er i ut mer ket 
form fle re år ett er at be hand ling er av slutt et.

I ok to ber 2019 ved tok Be slut nings fo rum 
for nye me to der at im mun te ra pi også kan 
til bys pa si en ter som har fått ku ra tivt rett et 
strå le be hand ling i kom bi na sjon med cel le
gift for lo kal avan sert syk dom i sta di um III, 
som ad ju vant be hand ling i inn til ett år. 
Dett e er vist å gi be ty de lig økt sann syn lig het 
for lang tids over le vel se (16).

Ka pa si tets ut ford rin ger
Dis se ny vin nin ge ne er sær de les gle de li ge,  
og vi ser al le re de en opp ad sti gen de trend  
i over le vel ses kur ve ne (fi gur 2). De nye 
 be hand lings til bu de ne kre ver imid ler tid 
be ty de li ge res sur ser i spe sia list hel se tje 
nesten.

Den stør ste pa si ent grup pen, pa si en ter 
med fjern spred ning uten spe si fik ke ge ne 
tiske for and rin ger, går nå til in fu sjo ner hver 
tred je uke i opp til to år, mens de tid li ge re 
bare fikk tre–fire ku rer med kje mo te ra pi 
over tre–fire må ne der. At pa si en ter står på 
kon ti nu er lig per oral me di ka sjon i åre vis, er 
også nytt. Dis se pa si en te ne må føl ges tett, 
blant an net med CTun der sø kel ser, slik at 
even tu el le til ba ke fall opp da ges i tide til at 
nes te be hand lings mu lig het kan til bys, og 
for å unn gå at pa si en ter står på kost bar 
be hand ling unød ven dig len ge. Gruppen 
som får ad ju vant be hand ling i sta di um III, 
ble tid li ge re kun kon trol lert hver tred je til 
sjett e må ned, men gis nå be hand ling hver 
and re uke i ett år og føl ges der ett er med 
hyp pi ge kon trol ler. En del av pa si en te ne 
som får de nye be hand lin ge ne, opp le ver 
bi virk nin ger og må føl ges hyp pi ge re for  
å vur de re be hov for dose jus te rin ger og 
til pas ning av be hand lin gen.

Dis se end rin ge ne har opp stått i lø pet av 
kort tid og kre ver en øk ning i lege res sur ser 
for den ne sto re pa si ent grup pen. Den to ta le 
kom plek si te ten i be hand lin gen har gjort  
at be ho vet for spiss kom pe tan se in nen 
 lungeonkologi har økt be ty de lig.

Ut red nings al go rit me ne har også blitt mer 

om fatt en de, med økt bruk av blant an net 
PETCT og endobronkial ul tra lyd (EBUS).  
Det har sam ti dig vært en øk ning i an tall 
pa si en ter som skal rebiopseres ved re si div 
for at man skal kun ne in di vi dua li se re nes te 
be hand lings trinn best mu lig. I til legg er 
kra vet til an tall ana ly ser på bi op si ma te ria let 
be ty de lig høy ere enn før, og der med har 
kra vet om vevs meng de og kva li tet også økt.

Pak ke for lø pe ne som ble inn ført fra 2015, 
har lagt ytt er li ge re press på de som ut re der 
mis tan ke om lun ge kreft. Som føl ge av den ne 
inn fø rin gen (og også si den mu lig he te ne  
for god be hand ling er bed ret) blir ett er vår 
er fa ring fle re nå ut re det fullt ut i til fel ler der 
man tid li ge re la seg på en av ven ten de lin je.

Kon klu sjon
Økt opp merk som het rundt lun ge kreft har 
gitt for ny et håp for de over 3 300 pa si en te ne, 
og enda fle re på rø ren de, som ram mes år lig. 
Men det mer kes at dis se end rin ge ne har 

kom met raskt. Øk ning i in si dens og en enda 
stør re øk ning i pre va lens, mul ti pli sert med 
en be ty de lig øk ning i be hand lings mu lig 
heter, gjør at to tal vo lu met av lun ge kreft 
omsorg i spe sia list hel se tje nes ten er mar
kant stør re enn bare for få år si den. Be last
nin gen på spe sia list hel se tje nes ten for ven tes 
å fort sett e å øke ett er hvert som ef ek ten av 
nye me di ka men ter slår inn for fullt i åre ne 
fram over. Og på tross av en lang va rig ned
gang i an tal let dag lig røy ke re har vi ikke sett 
tegn til ned gang i lun ge kreft fore koms ten.

Krav om ras ke re og mer om fatt en de 
 ut red ning og mer lang va rig og kom pleks 
be hand ling samt fle re og grun di ge re kon
trol ler gjør at både pa to lo ger, ra dio lo ger, 
nukleærmedisinere, lun ge le ger og on ko lo
ger nå er fa rer at ka pa si te ten ikke har blitt 
bygd opp i takt med be ho vet. Kan skje kan 
man håpe på at in for ma sjon om da gens 
si tua sjon med fø rer en end ring til det bedre  
i nær fram tid? En slik ka pa si tets øk ning er 
av gjø ren de for å sik re nors ke lun ge kreft 
pasien ter op ti mal be hand ling in nen for 
ram me ne av det na sjo na le hand lings pro
gram met også i fram ti den.

Den ne kro nik ken bru ker data fra Kreft re gis te ret. Tolk ning 
og rap por te ring av dis se da ta ene er for fat er nes an svar 
ale ne og har ikke vært gjen stand for god kjen ning fra 
Kreft re gis te ret.

Mot at 3.1.2020, før s te re vi sjon inn sendt 23.1.2020, 
 godkjent 4.2.2020.

Fi gur 2  Me di an over le vel se for lun ge kreft pa si en ter har økt mar kant de siste åre ne. I 2007 var tal let 7,2 må ne der 
for menn og 8,3 må ne der for kvin ner. Ti år se ne re var til sva ren de tall 11,7 og 15,6 må ne der, dvs. en øk ning på 63 % 
for menn og 88 % for kvin ner (5).

«Det har ikke vært van lig  
å tref fe pa si en ter med me ta- 
 sta tisk lun ge kreft som er  
i ut mer ket form fle re år et ter  
at be hand ling er av slut tet»

30
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VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Svært man ge an ti bio ti ka for skriv nin ger 
i en stor stu die i USA mang let ade kvat 
in di ka sjon.

Over be hand ling og feil be hand ling med 
an ti bio ti ka er en vik tig år sak til økt an ti bio
ti ka re si stens. Det e gjel der bl.a. for skriv ning 
av anti bio ti ka mot vi ra le øvre luft veis in fek
sjo ner.

En ny stu die pub li sert i tids skrif tet The BMJ 
om fat et lege opp lys nin ger for over 28 000 
kon sul ta sjo ner i 2015 blant ame ri kans ke le ger 
der an ti bio ti ka ble for skre vet (1). Ut val get var 
re pre sen ta tivt for over 990 mil li o ner le ge 
besøk. 13,2 % av be søke ne før te til for skriv ning 
av et an ti bio ti kum. I 57 % av dis se be søke ne 
ble det do ku men tert en dia gno se ko de til sva
ren de bak te ri ell in fek sjon, i 25 % av til fel le ne 
var in di ka sjo nen feil og i 18 % mang let det 
in for ma sjon til å ta stil ling til in di ka sjon. 
Det e til svar te rundt 24 mil li o ner an ti bio ti ka
for skriv nin ger uten in di ka sjon. Det var fle re 
menn enn kvin ner som fikk for skre vet an ti
bio ti ka uten in di ka sjon, og sann syn lig he ten 
for å få for skre vet an ti bio ti ka på feil in di ka
sjon var sig ni fi kant la ve re hos all menn le ge 
enn hos and re spe sia lis ter (12 % vs. 24 %) og 
hos fast  lege vs. and re le ger (14 % vs. 23 %).

– Den ne stu di en vi ser ut ford rin ger knyt et 
til ko ding av akut e in fek sjo ner i pri mær hel
se tje nes ten, sier Guro Haugen Foss um, som 
er post dok tor ved Av de ling for all menn me
di sin ved Uni ver si te tet i Oslo. – Der som man 
skal bru ke dia gno se ko der til å mo ni to re re 
kor rekt an ti bio ti ka bruk, bør man vite hvor
dan le ger ko der in fek sjo ner. Vi vet at nors ke 
le ger bru ker dia gno se ko de ne i ICPC2 for
skjel lig, sier hun. Som eks em pel nev ner hun 
dia gno sen bronk itt, hvor an ti bio ti ka egent lig 
ikke er in di sert, men der le gen kan ten ke at 
det er en pneu mo ni og li ke vel lar dia gno se
ko den bli stå en de.

– Ved An ti bio ti ka sen te ret for pri mær me di
sin har vi len ge øns ket at le ge ne skal kun ne 
på fø re en in di ka sjons kode di rek te på an ti
bio ti ka re sep ten og at dia gno se ko den blir 
re gist rert i Re sept re gis te ret. Bare slik kan 
man med sik ker het vite hvil ken syk dom 
le gen øns ker å be hand le, sier Foss um.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Ray MJ, Tallman GB, Bearden DT et al. Anti bi ot ic 

prescribing wit hout documented in di ca tion in 
am bu la tory care clinics: na tion al cross sec tion al 
study. BMJ 2019; 367: l6461. 

Mye feil be hand ling med an ti bio ti ka

Il lust ra sjon: Scien ce Hi sto ry Images / Alamy Stock Pho to

Be hand ling med kolkisin ett er hjer te   - 
infarkt var for bun det med mind re 
 angina pectoris og fær re hjer ne slag, 
men ikke med fær re døds fall.

In flam ma sjon spil ler sann syn lig vis en vik tig 
rol le i ut vik ling av ate ro skle ro se og akut e 
is ke mis ke hen del ser.

I en ran do mi sert mul ti sen ter stu die med 
nes ten 5 000 hjer te in farkt pa si en ter fra tolv 
land fikk rundt halv par ten en lav dose av  
det in flam ma sjons dem pen de mid de let 
kolkisin dag lig, mens den and re halv par ten 
fikk pla ce bo (1). I lø pet av de nes te to åre ne 
ble 5,5 % av pa si en te ne i kolkisingruppen 
ram met av ny kar dio vas ku lær hen del se el ler 
død, sam men lik net med 7,1 % i pla ce bo grup
pen, dvs. en ha sard ra tio på 0,84 (95 % KI 
0,61 – 0,96). For skjel len var størst for an gi na 
pectoris og hjer ne slag. Lun ge be ten nel se 
opp sto noe hyp pi ge re i kolkisingruppen 
enn i pla ce bo grup pen, men el lers var det 
in gen for skjel ler hva gjaldt al vor li ge bi virk
nin ger.

– Den ne stu di en vi ser at in flam ma sjons
dem pen de me di si ner har et po ten si al i et er
kant av hjer te in farkt, sier Pål Aukrust, som 
er pro fes sor ved Uni ver si te tet i Oslo og sek
sjons le der ved Sek sjon for kli nisk im mu no
lo gi og in fek sjons syk dom mer ved Oslo 
uni ver si tets sy ke hus.

Be hand lin gen må iføl ge Aukrust ret es 
mot de rik ti ge mo le ky le ne, et er som and re 
stu di er har vist ef ekt ved be hand ling mot 
in ter leu kin1β, men in gen ef ekt av meto
treksat når det gjel der kar dio vas ku læ re 
hen del ser hos pa si en ter med sta bil ate ro
skle ro tisk syk dom.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Tardif JC, Kouz S, Wa ters DD et al. Ef  ca cy and 

safety of lowdose colchicine af ter myocardial 
in farc tion. N Engl J Med 2019; 381: 2497 – 505. 

In flam ma sjons dem
pen de me di sin et er 
hjer te in farkt?
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In tra ve nøs ad mi ni stre ring av BCG- 
vaksi ne ga nes ten full be skytt el se mot 
M. tu ber cu lo sis i en ape stu die.

Tu ber ku lo se er in fek sjons syk dom men som 
tar flest liv. Kun én vak si ne er god kjent, 
nem lig BCGvak si nen, som har vært brukt 
i nes ten hund re år. Den gir god be skyt el se 
av ny fød te, men ikke av ten årin ger og 
 voks ne, spe si elt i fat i ge land. BCGvak si nen 
be står av svek ke de, le ven de Mycobacterium 
bovisbak te ri er som er til strek ke lig like Myco-
bacterium tu ber cu lo sis til å kun ne gi god 
be skyt el se. Vak si nen gis intradermalt, og 
mer enn en mil li ard men nes ker har fåt den.

Ny ere im mu no lo gisk inn sikt til si er at 
vak si ne di rek te til lun ge ne el ler øvre luft  vei
er er bedre eg net enn intradermal vak si ne 
for å for hind re drå pe smit e av tu ber ku lo se. 
Den ne hy po te sen ble prøvd ut i en ny stu die, 
der fem grup per av makakaper ble git en 
høy dose BCGvak si ne (i) di rek te til lun ge ne 

med aero sol, (ii) in tra ve nøst, (iii) intrader
malt, (iv) aero sol pluss intradermalt, el ler (v) 
intradermalt i van lig lav dose (1). Et er seks 
må ne der ble ape ne smit et med høy vi ru lent 
M. tu ber cu lo sis. Un der sø kel se av vak si ne
rings re spon sen ble gjort bl.a. ved å ka rak te
ri se re mononukleære, an ti gen spe si fik ke 
leu ko cyt er i blod og bronkioalveolærvask, 
gen ak ti ve ring i leu ko cyt e ne, 18Ffluoro de
oksy glukosePETCTav bil ding av granulomer 
i lun ge ne og his to lo gi på og bak te rie dyrk
ning fra au top si ma te ria le.

Bare in tra ve nøs vak si ne ring, som ga nes
ten full sten dig im mu ni tet, var ef ek tiv. Ni av 
to talt ti aper fikk en høy grad av be skyt el se, 
og hos seks av dis se ble det ikke fun net noen 
spor av tu ber ku lo se bak te ri er. Sam men lig net 
med de and re vak si na sjons må te ne ga in tra
ve nøs vak si ne ring en mas siv til ste de væ rel se 
av lang li ve de Tlym fo cyt er, CD4 og CD8cel
ler, i lun ge ne – vev, lym fe knu ter og bronkio
alveolær lavage. Im mun re spon sen ble an tat 
å være Thu kom mel ses cel ler i lun ge ve vet.

– At in tra ve nøs ad mi ni stre ring av BCGvak

si nen gir så god be skyt el se, er opp sikts vek
ken de, men høyst tro ver dig, sier Lud vig M. 
Sol lid, som er pro fes sor ved Av de ling for 
im mu no lo gi og trans fu sjons me di sin ved 
Oslo uni ver si tets sy ke hus. Han me ner at 
stu di en er grun dig ut ført, men på pe ker at 
fors ker ne had de van s ker med å be stem me 
me ka nis men for be skyt el se.

– Mye ty der li ke vel på at be skyt el sen er 
av hen gig av å få på plass lang li ve de Tcel ler 
i lun ge ve vet, der de kan an gri pe my ko bak te
ri e ne. Den ne stu di en gir håp om ef ek tiv 
be kjem pel se av tu ber ku lo se, sier Sol lid.

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

LIT TE RA TUR
1 Darrah PA, Zeppa JJ, Maiello P et al. Pre ven tion  

of tu ber cu lo sis in macaques af ter intravenous BCG 
im mu ni za tion. Nature 2020; 577: 95 – 102. 

Lo ven de in tra ve nøs BCGvak si ne mot tu ber ku lo se

Lun ge ne til ape ne i stu di en. Det røde og gule vi ser be ten nel se fra tu ber ku lo se. Dy re ne på øvre rad fikk BCGvak si nen intradermalt og ape ne på den ned re rad fikk vak si nen 
in tra ve nøst. Il lust ra sjons fo to: AP/NTB Scan pix
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Dys re gu le ring av pro te in syn te se 
i mus og i hu ma ne cel ler fra per so-
ner med Downs syn drom gir re du sert 
synapseplastisitet.

Downs syn drom skyl des tri so mi for kro mo
som 21 og kan ha man ge pa to ge ne tis ke 
me ka nis mer. En hy po te se er at tri so mi en 
fø rer til en ab norm in te grert stress re spons. 
Den nor ma le stress re spon sen for sky ver 
ba lan sen mel lom syn te se og de gra de ring  
av pro tei ner og gir re du sert pro te in syn te se. 
Ved cel lu lært stress kan det e være guns tig 
inn til stres set er over, bl.a. for å unn gå at 
nysyntetisert pro tein fol der seg galt og blir 
cy to tok sisk.

I en ny stu die av me ka nis men bak Downs 
syn drom er en ini tie rings fak tor (eIF2α) den 
pa to lo gisk af  ser te kom po nen ten i en ska
de lig ned sat pro te in syn te se (1). Fos fo ry le
ring av sig nal pro tei ner bru kes i cel le ne til 
å ak ti ve re el ler de ak ti ve re sig na le ne. I stu 
dien, en muse mo dell for Downs syn drom, 
fos fo ry le res eIF2αpro tei net slik at pro te in
syn te sen re du se res mye mer enn i den guns
ti ge stress re spon sen. Pro te in syn te sen ble så 
sterkt ned sat at styr king av sy nap ser – og 
der med læ ring og hu kom mel se – ble re du
sert. Ska de lig stressresponsaktivering ble 
også fun net i hu ma ne trisomale in du ser te 
plu ri po ten te stam cel ler og i au top si hjer ner 
fra per so ner med Downs syn drom. 

Mu se ne had de de fekt læ ring i fle re 
 hu kom mel ses tes ter, men det e kun ne kor ri
ge res ge ne tisk og far ma ko lo gisk. Mus med 

ut slåt gen for en kom po nent i stress re spon
sen (knock out mus) fikk dess uten nor ma li
sert en rek ke pro tei ner som er vik ti ge for 
læ ring, hu kom mel se og synapseplastisitet.

– Den ne stu di en vi ser over ras ken de ster ke 
ef ek ter av å nor ma li se re den in te grer te 
stress re spon sen og der med pro te in syn te
sen, sier Erik Dis sen, som er pro fes sor ved 
Institut for me di sins ke ba sal fag, Uni ver si te
tet i Oslo.

– De fles te ob ser va sjo ne ne ble gjort i en 
muse mo dell der tri so mi en er an ner le des 
enn hos men nes ket, slik at re le van sen for 
Downs syn drom er usik ker, på pe ker han. 
For styr rel ser i pro tein ho møo sta sen ses også 
ved fle re nev ro lo gis ke syk dom mer. Noen 
me di ka men ter er un der kli nisk ut prøv ning 
ved slike syk dom mer, men for di pro te in syn
te sen er sen tral i alle krop pens cel ler, kan 
man fryk te al vor li ge bi virk nin ger ved lang
tids be hand ling med slike mid ler. Blok ke rin
gen av pro te in syn te sen kan dess uten være 
vik tig i for sva ret mot vi rus in fek sjon, slik at 
re ak ti ve ring av la ten te vi rus in fek sjo ner el ler 
sår bar het for nye in fek sjo ner kan ten kes. 
Det er der for usik kert om far ma ko lo gisk 
in ter ven sjon er en far bar el ler øns ke lig vei 
ved Downs syn drom, sier Dis sen.

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

LIT TE RA TUR
1 Zhu PJ, Khatiwada S, Cui Y et al. Ac ti va tion of the 

ISR mediates the be hav ior al and neurophysiolo
gical ab nor mal i ties in Down syn drome. Scien ce 
2019; 366: 843 – 9. 

Dys re gu le ring av pro te in syn te se ved tri so mi

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

Ved å øke ters kel ver di en for D-dimertest 
kan man ge pa si en ter unn gå CT-un der-
sø kel ser.

Lun ge em bo lis me er lite sann syn lig ved 
ne ga tiv Ddimertest, mens en po si tiv test gir 
fle re mu li ge dia gno ser. Kan en mer tref sik
ker tes ting for lun ge em bo lis me gi ras ke re 
ut red ning og gjø re at fær re pa si en ter ut set
tes for strå ling fra CTun der sø kel ser? Kan 
ters kel ver di en for po si tiv Ddimertest he ves 
fra 0,5 til 1,0 ng/ml der som den kli nis ke 
pre testsann syn lig he ten er lav? Det e ble 
un der søkt i en stu die som ny lig er pub li sert 
i The New Eng land Journal of Medicine (1).

Blant 1 325 pa si en ter med lav kli nisk pre
testsann syn lig het for lun ge em bo lis me 
had de 315 pa si en ter Ddimerverdier mel lom 
0,5 og 1,0 ng/ml. In gen av dis se ut vik let 
ve nøs trom bo se i lø pet av de nes te tre må ne
de ne. Test stra te gi en i stu di en gjor de at fær re 
ble un der søkt med CT, mens det sam me 
an tal let til fel ler av lun ge em bo lis me ble 
opp da get. Rundt en tre del av pa si en te ne ble 
un der søkt med CT med 1,0 ng/ml som ters
kel ver di. En ters kel ver di på 0,5 ng/ml ville 
ført til CTun der sø kel se av rundt halv par ten 
av pa si en te ne.

– Den ne stu di en er et av fle re for søk på  
å øke spe si fi si te ten til Ddimertesting, men 
den har vik ti ge svak he ter, sier Wa leed Gha ni
ma, som er he ma to log, pro fes sor ved Uni
ver si te tet i Oslo og forsk nings sjef ved Sy ke
hu set Østfold.

– Blant pa si en te ne i stu di en var det få som 
fikk lun ge em bo lis me, og stu di en bruk te en 
an nen inn de ling av Wells’ skår enn det som 
er van lig. Der for tren ger vi en va li de ring av 
re sul ta te ne før vi an be fa ler å end re re fe ran
se om rå det for Ddimertest, sier Gha ni ma.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Kearon C, de Wit K, Parpia S et al. Di ag no sis of 

pul mo nary embolism with ddi mer adjusted for 
clin i cal probability. N Engl J Med 2019; 381: 2125 – 34. 

Ddimertest jus tert for 
kli nisk sann syn lig het 
for lun ge em bo lis me
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Kreft og kro nisk ny re svikt er as so siert 
med dår lig pro gno se hos pa si en ter som 
over le ver hjer te stans i sy ke hus. Dett e 
vi ser en ny me ta ana ly se.

Per so ner som får hjer te stans i sy ke hus, har 
ofte and re un der lig gen de år sa ker og dår li
ge re pro gno se enn dem som får hjer te stans 
uten for sy ke hus. En me ta ana ly se som ny lig 
er pub li sert i tids skrif tet The BMJ, om fat et 
til sam men 23 ko hort stu di er om pro gno s
tiske fak to rer et er over le vel se av hjer te stans 
i sy ke hus (1). Ak tuell kreft syk dom og kro nisk 
ny re syk dom var as so siert med la ve re over 
level se med odds ra tio på hen holds vis 0,57 
(95 % KI 0,45 – 0,71) og 0,56 (0,40 – 0,78). And re 
fak to rer knyt et til dår lig pro gno se var 
kjønn (menn), al der > 59 år, in tu ba sjon ved 
hjer te stans og re su sci te ring som var te mer 
enn 15 mi nut er.

Pro gno sen var bedre hos per so ner med 
be vit net hjer te stans, hjer te stans un der 
te le me tri over våk ning el ler på dag tid og 
hjer te stans med ini tial sjokk bar ryt me.

– Funn ba sert på metaanalysemetodikk 
der ri si ko fak to re ne er di ko to mi sert, er dess
ver re nær mest umu li ge å bru ke i ar beid 
med en kelt pa si en ter, sier Sig ne Sø vik. Hun 
er over le ge ved ane ste si av de lin gen ved 
Akershus uni ver si tets sy ke hus og før s te ama
nu en sis ved Uni ver si te tet i Oslo.

– Både i sam ta ler om frem ti dig be hand
lings be grens ning og i av gjø rel ser un der 
på gå en de re su sci te ring er det pa si en te ne 
med ut alt for hånds ri si ko vi tren ger kunn
skap om. Selv om de på vis te ef ek te ne av 
ko mor bi di tet tro lig er mer ut al te for de 
al ler sy kes te pa si en te ne, mang ler vi di rek te 
do ku men ta sjon, sier Sø vik. Hun me ner at 
frem ti di ge stu di er bør ta med en gra de ring 
av al vor lig het.

– I på ven te av slik kunn skap må vi ba se re 
våre av gjø rel ser på er fa ring når vi skal vur
de re mu li ge ef ek ter av be hand ling i van ske
li ge kli nis ke og etis ke si tua sjo ner, sier Sø vik.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Fer nan do SM, Tran A, Cheng W et al. Prear rest and 

int raar rest prognostic fac tors as so ci ated with 
sur viv al af ter inhos pi tal car di ac ar rest: sys tem at ic 
re view and metaanal y sis. BMJ 2019; 367: l6373. 

Prognose eter 
hjertestans i sykehus

Nye stu di er av en 102 år gam mel bak te-
rie kul tur av slø rer hvor dan en mik ro be 
frem kal te syk dom.

I 1916, un der før s te ver dens krig, ble en bri
tisk sol dat inn lagt på sy ke hus med dia ré.  
En ko le ra pan de mi ras te, men med få rap
por ter te til fel ler i de bri tis ke styr ke ne. En 
bak te rie kul tur med Vibrio cholerae (NTCT30) 
ble iso lert fra sol da ten og be vart. Det er 
ny lig ut ført og pub li sert en ge no misk og 
fe no ty pisk ka rak te ri se ring av den ne bak te
rie kul tu ren (1).

Gen se kven se ring vis te at mik ro ben mang
let det klas sis ke tok si net som for år sa ker 
ko le ra dia ré. Mik ro ben had de en nål lik nen de 
struk tur på over fla ten som lik ner struk tu
ren til and re bak te ri er som bru kes for å in ji
se re pro tei ner di rek te inn i verts cel ler. Den
ne struk tu ren an tas å ha for år sa ket sol da
tens dia ré. I til legg fant man gen sek ven sen 
for be ta lak ta ma se re si stens. Pe ni cil lin re si
stens ble be kref tet ved å klone ge net inn 
i Escherichia coli og tes te sen si ti vi te ten mot 
pe ni cil lin.

– Det er spen nen de at re si stens ge ner blir 
fun net i gam le bak te rie kul tu rer, sier Pål 
Jar le Johnsen, som er pro fes sor og forsk
nings grup pe le der ved Institut for far ma si 
ved UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet. Inte
groner er sto re kla ser med funk sjo nel le 
ge ner som ut ryk kes fra en fel les pro mo ter. 
Bak te rie stam men i den ne stu di en til hø rer 
Vibriofa mi li en, der det ofte er enor me inte
groner med opp til fle re pro mo to rer. Det er 
kjent at be ta lak ta ma ser har ek si stert i fle re 
mil li o ner år og at det e sann syn lig vis er en 
evo lu sjo nær re spons på betalaktamproduse
rende mik ro or ga nis mer i uli ke mil jø er, sier 
Johnsen.
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Re si stens i gam le bak te rie kul tu rer

Den syke sol da ten var sta sjo nert i Egypt. Tit e len på bil det for an sfink sen i Giza ly der «63 så re de og syke sol da ter 
på ka me ler og es ler», mest sann syn lig fra Mena House Hotel som ble brukt som sy ke hus un der før s te ver dens
krig. Bil det er en del av net ut stil lin gen «Views of an An tique Land: Im aging of Egypt and Palestine du ring the 
First World War». Eier av foto: Paul T. Nicholson.



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

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

PP-ELI-NOR-1228. 432NO1905290-01 AD-mail: 12.08.2019 
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Hvor for vel ger le ger seg bort  
fra all menn me di sin?

BAK GRUNN
Det har vært mye fo kus på mang len de re krut e ring til 
all menn me di sin i norsk po li tikk, me dia og forsk ning.  
Vi vet lite om hvil ke grun ner som har vært vik ti ge for 
le ger som ak tivt har valgt bort all menn me di sin. Vi ville 
der for un der sø ke hvil ke le ger som vel ger seg bort fra 
all menn me di sin, og hvor for.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Da ta ene ba se rer seg på et spør re skje ma sendt til Lege 
pane lets 2 195 med lem mer i 2016/17. Svar pro sen ten var 
73,1. Vi bruk te gra fikk og de skrip ti ve ana ly ser for å stu  
de re for skjel ler mel lom de som had de vur dert all menn
me di sin og li ke vel ikke valgt det, og de som had de slut et 
i all menn me di sin.

RE SUL TA TER
Av 1 153 le ger som ikke var all menn le ger/fast le ger, had de 
44,1 % hel ler ikke vur dert å bli det. 39,9 % had de vur dert, 
men li ke vel ikke valgt det, og 16,0 % had de job bet som 
fast le ge/all menn le ge, men slut et. Ad mi nist ra tiv byr de 
og lite fag lig mil jø var de vik tig ste år sa ke ne til at le ger 
valg te seg bort fra all menn me di sin.

FOR TOLK NING
Ad mi nist ra tiv byr de og lite fag lig mil jø var vik ti ge 
år sa ker til at le ger en ten valg te bort all menn me di sin 
el ler slut et i fa get. Også fle re and re år sa ker spil te inn,  
og ar bei det med å re krut e re og be hol de all menn le ger 
bør der for ses i en stør re og mer hel het lig sam men heng.

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

JU DITH RO STA
LEFO – Legeforskningsinstitutet

OLAF GJER LØW AAS LAND
LEFO – Legeforskningsinstitutet

KA RIN ISAKS SON RØ
LEFO – Legeforskningsinstitutet
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HO VED FUNN
Over halv par ten av res pon den te ne 
had de en ten vur dert all menn me di
sin, men valgt det bort, el ler slut et 
som all menn le ge.

Ad mi nist ra tiv byr de og lite fag lig 
mil jø var vik ti ge år sa ker til at le ger 
valg te seg bort fra all menn me di sin,  
i til legg til fle re and re fak to rer.

Det har len ge vært opp merk som
het rundt mang len de re krut e
ring til all menn me di sin (1–7). I 
en eva lue ring fra 2016 (8, 9) 
opp ga hver fjer de tur nus le ge at 
de øns ket å be gyn ne i all menn

me di sin. Be ho vet for nye fast le ger er imid ler
tid mye stør re (2). I tid li ge re stu di er har man 
kart lagt hvil ke fak to rer fast le ger selv me ner 
er vik ti ge for å re krut e re og be hol de le ger i 
fa get. Ved også å spør re le ger som har valgt 
bort el ler slut et i all menn me di sin, kan vi få 
yt er li ge re kunn skap om for hold som på vir
ker det e val get.

Re krut e ring og sta bi li tet er vist å være vik
tig for å få nok le ger to talt i fa get og for å få 
fast le ger til å vel ge å jobbe i dis trik te ne (4, 10). 
Be hov for øko no misk trygg het samt lønns og 
ar beids vil kår, blant an net grad av ar beids 
belast ning, an tas å være fak to rer som bi drar 
til at man vel ger bort all menn me di sin (1). 
Nors ke stu di er har vist at fag lig ut vik ling, pro
fe sjo nell au to no mi, kon troll over egen ar
beids tid og sub jek tivt hånd ter lig stør rel se på 
prak sis er vik tig for å fort set e å ar bei de i all
menn me di sin (3, 11). Stu di er fra and re land 
vi ser at øko no mis ke in cen ti ver kan ha po si tiv 
ef ekt på re krut e ring til usen tra le strøk, men 
fag lig inn hold og ut vik lings mu lig he ter sy nes 
å spille en stør re rol le (12, 13).

Inn fø ring av sam hand lings re for men i 
2012 med før te økt ar beids vo lum og opp ga ve
over fø ring fra spe sia list hel se tje nes ten til pri
mær hel se tje nes ten (14, 15). På tross av at gjen
nom snit lig lis te leng de er re du sert med 6 % i 
pe ri oden 2010 – 17, vi ser data fra Sta tis tisk sen
tral by rå at det har vært en stør re vekst i fast
le ge nes ar beids be last ning enn i til gjen ge li ge 
lege res sur ser (16).

En rap port fra Dan mark vi ser at an de len 
all menn prak ti se ren de le ger som ikke var til
fred se i job ben, økte fra 6 % i 2012 til 22 % i 
2016 (17). Det e had de sam men heng med et 
høy ere an tall ar beids ti mer, dår li ge lønns for
hold, mang len de aner kjen nel se for vel ut ført 

jobb og mang len de fri het til å vel ge ar beids
må te. I Sve ri ge vis te be reg nin ger fra 2014 at 
hvis man tok ut gangs punkt i en le ge dek ning 
på 1 500 pa si en ter per lege i 2017, ville man 
trenge dob belt så man ge all menn le ger (18). 
I for len gel sen av det e av dek ket man i en kva
li ta tiv stu die at opp le vel sen av høy ar beids
be last ning og lav be man ning gjor de le ge virk
som he ten mind re me nings fylt og skap te 
fle re ut ford rin ger. Kon troll over egen ar
beids hver dag og mu lig het til å plan leg ge 
 ar beids ti den, også for å kun ne jobbe del tid, 
ble løf tet som vik ti ge kri te ri er i valg av spe
sia li tet (18).

I Eng land vis te en stu die at økt ar beids 
byrde og leng re ar beids uker for all menn prak
ti ke re var de van lig ste år sa ke ne til at man 
pen sjo ner te seg tid li ge re enn opp rin ne lig 
plan lagt (19). De fles te all menn le ge ne opp 

levde dess uten li ten ef ekt av na sjo na le til tak 
som ble sat i gang for å av hjel pe den svik 
tende re krut e rin gen.

I tid li ge re stu di er har man pri mært un der
søkt hva fast le ge ne selv me ner om fak to rer 
som på vir ker re krut e ring til all menn me di sin 
og om man blir i fa get. For å få inn sikt i hvil ke 
grun ner som har vært vik ti ge for le ger som 
har valgt seg bort fra all menn me di sin, vil vi 
der for se nær me re på hvil ke le ger som vel ger 
bort en slik kar rie re og hvor for.

Ma te ria le og me to de

Legeforskningsinstitutet (LEFO) bruk te lege
pa ne let, som be står av 2  195  med lem mer. 
 Det e er et ut valg av yr kes ak ti ve le ger som er 
blit fulgt med pos ta le spør re skje ma er si den 

Se også lederartikkel side 423 og reportasje side 478 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Fi gur 1  År sa ker til å vel ge bort all menn prak sis og til å slut e i all menn prak sis blant le ger i Legeforsknings insti
tutets lege pa nel som i 2016–17 ikke var all menn le ger/fast le ger (N = 1 153). Søy le ne vi ser pro sent an del i hver kate
go ri som har krys set av på ja. Tal le ne i pa ren tes på Yak sen vi ser to tal an tal let som har svart ja el ler nei på hvert 
spørs mål for hhv. de som har valgt bort og de som har slut et. End ring i ar beids for hold in ne bæ rer her sam ar beid 
med kom mu nen, skifte av ar beids gi ver etc.
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1994. Re pre sen ta ti vi tet i for hold til al der, 
kjønn og stil ling opp ret hol des ved at yng re 
le ger tas inn når le ge ne pen sjo ne res, dør el ler 
av and re grun ner går ut av ut val get. De ak 
tuelle da ta ene ble sam let inn fra pa ne let i no
vem ber 2016 – mars 2017, med to pur rin ger. 
Spør re un der sø kel sen er god kjent av Norsk 
sen ter for forsk nings da ta (NSD). Un der sø kel
sen var ikke framleggelsespliktig for Re gio nal 
ko mi té for me di sinsk og hel se fag lig forsk
nings etikk (IRB 0000 1870).

Til le ger som ikke job bet i all menn prak sis 
på det ak tu el le tids punk tet, stil te vi spørs må
let: «Vur der te du noen gang å bli all menn le ge/
fast le ge?», med svar al ter na ti ve ne «nei», «ja» og 
«ja, og jeg har vært all menn le ge/fast le ge, men 
har slut et». De som had de vur dert fast le ge/
all menn le ge, men valgt det bort og de som 
had de slut et i all menn prak sis, gikk vi de re til 
spørs mål om hvil ke av 17 uli ke fak to rer som 
bi dro til at de ikke len ger var fast le ger. Det var 
tre svar al ter na ti ver for hver fak tor (ja/nei/ikke 
ak tu elt). De som svar te «and re år sa ker», fikk 
mu lig he ten til å spe si fi se re nær me re i et kom
men tar felt. Spørs må le ne ble ut vik let av LEFO

fors ke re i sam ar beid med til lits valg te i All
menn le ge fo re nin gen.

Vi pre sen te rer de skrip ti ve data om le ger som 
vur der te å bli all menn le ge/fast le ge, men ikke 
ble det, og le ger som har vært fast le ger, men 
slut et i fa get. Res pon den ter med mang len de 
data ble eks klu dert fra ana ly se ne. Da ta ene ble 
re gist rert og ana ly sert med SPSS ver sjon 25.

Re sul ta ter

Alt i alt svar te 1 604 av 2 195 (73,1 %) på un der
sø kel sen. 44 av dis se var > 70 år og ble der for 
eks klu dert. Av de gjen væ ren de 1 560 var 287 
(18,4 %) fast le ger, og der med ikke ak tu el le for 
vi de re ana ly ser. Av de res te ren de 1 273 le ge ne 
var det 1 153 som både had de svart nei på 
spørs mål om de var fast le ger og had de be
svart spørs må let om de noen sin ne had de vur
dert å bli fast le ger. Det vil si at vi mang ler data 
for 120 av 1 273 (9,4 %).

Av de 1 153 som svar te på spørs må let om de 
noen gang vur der te å bli all menn le ge/fast le ge 
svar te 508 (44,1 %) nei, 460 (39,9 %) ja, og 185 

(16,0 %) at de had de vært all menn le ge/fast le ge, 
men slut et.

En stør re an del av kvin ne ne (294/641; 45,9 %) 
enn men ne ne (166/512; 32,4 %) had de vur dert, 
men valgt bort, all menn prak sis. Sam ti dig 
had de en stør re an del av men ne ne (104/512; 
20,3 %) enn kvin ne ne (81/641; 12,6 %) vært all
menn le ger og slut et. 287/471 (60,9 %) av le 
gene i al de ren 25 – 35 år had de vur dert, men 
valgt bort, all menn me di sin, mot 94/254 
(37,0 %) av dem i al de ren 36 – 45 år og 43/184 
(23,4 %) i al de ren 46 – 55 år (ta bell 1).

Blant dem som had de slut et i all menn
prak sis, var det en stør re an del av kvin ne ne 
(33/80; 41,3 %) enn men ne ne (20/100; 20,0 %) 
som had de valgt psy kia tri. Den and re ho ved
spe sia li te ten som tid li ge re all menn le ger nå 
sær lig job bet in nen for, var ind re me di sin 
(kvin ner 17/80; 21,3 % og menn 31/100; 31,0 %).

Av le ge ne i det e ut val get som svar te nei på 
at de var fast le ger, opp ga 82 at de i sin ho ved
stil ling ar bei det in nen all menn me di sin. 38 av 
dis se var tur nus le ger, 5 var sy ke hus le ger, 13 
job bet i kom mu ne hel se tje nes ten, 4  med 
forsk ning, 12 opp ga an net og 10 at de job bet i 
all menn prak sis.

Fi gur 1 vi ser 16 år sa ker til å vel ge bort og 
slut te i all menn prak sis, ran gert et ter syn 
kende an del i pro sent for de som valg te seg 
bort fra all menn me di sin, sam men lig net med 
an del i pro sent for de som har slut et.

I til legg til de fore slåt e år sa ke ne ble det i 
fri tekst felt opp git dis se år sa ke ne til å vel ge 
seg bort fra all menn me di sin: 57 opp ga and re 
pla ner/in ter es se felt, 30 at de var tur nus le ge/
ikke had de valgt enda, 19 svar te vakt be last
ning/ar beids be last ning, 13 svar te at de had de 
dår lig er fa rin ger fra prak sis/tur nus, og 8 opp
ga fa mi li æ re grun ner (som f.eks. flyt ting, 
 al der, syk dom og li ten kom mu ne) og 13 svar te 
an net. Øv ri ge 42 kom men ta rer vis te til fak to
rer al le re de nevnt i fi gur 1.

Dis ku sjon

Over halv par ten av res pon den te ne som ikke 
job bet som fast le ger, had de en ten vur dert all
menn me di sin og ikke valgt det, el ler had de 
vært all menn le ge/fast le ge og slut et i fa get. 
 Fle re kvin ner (enn menn) og fle re unge le ger 
had de vur dert å be gyn ne med all menn me di
sin. De vik tig ste år sa ke ne til at le ger valg te seg 
bort fra all menn me di sin, var ad mi nist ra tiv 
byr de og lite fag lig mil jø. Når så pass man ge av 
de opp git e år saks fak to re ne kom høyt opp, an
ty der det at år sa ke ne er sam men sat e. Det er 
verdt å mer ke seg at «for man ge for plik tel ser» 

Tabell 1  Prosentvis fordeling av svar på spørsmålet «Vurderte du noen gang å bli allmennlege/fastlege?» 
Spørsmålet ble stilt i 2016–17 til de leger i Legeforskningsinstitutets legepanel som på det tidspunktet ikke var 
allmennleger/fastleger (N = 1 153).

Nei Ja

Ja, og jeg har vært  
allmennlege/fastlege, 

men har sluttet

Kjønn

Menn (n = 512) 47,3 32,4 20,3

Kvinner (n = 641) 41,5 45,9 12,6

Alderskategorier (år)1

25 – 35 (n = 471) 31,2 60,9 7,9

36 – 45 (n = 254) 53,1 37,0 9,9

46 – 55 (n = 184) 56,0 23,4 20,6

56 – 69 (n = 224) 51,3 14,3 34,4

Hovedstilling innenfor fagområde2

Allmennmedisin (n = 82) 15,8 62,2 22,0

Laboratoriefag (n = 89) 56,2 32,6 11,2

Indremedisinske fag (n = 415) 48,9 39,5 11,6

Kirurgiske fag (n = 275) 55,3 35,6 9,1

Psykiatri (n = 161) 28,6 38,5 32,9

Samfunnsmedisin (n = 27) 22,2 11,1 66,7

Annet (n = 61) 27,9 59,0 13,1

1 Alder ikke angitt hos 20 av legene
2 Spesialistgruppe ikke angitt hos 43 av legene
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sy nes å være en vik tig år sak til å vel ge seg bort.
Gjen ta ken de stu di er har vist at fast le ger har 

leng re ar beids uker enn de fles te and re le ger 
(20, 21). I 2018 ble gjen nom snit lig leng de på 
en ar beids uke for fast le ger målt til 56 ti mer 
(22). Den sam me stu di en vis te at fast le ger har 
fle re opp ga ver enn tid li ge re, for eks em pel 
ekon sul ta sjo ner, at es ter/er klæ rin ger og dia
log mø ter. En rap port fra Hel se di rek to ra tet 
vi ser at hver pa si ent har fle re kon sul ta sjo ner 
enn før (2). Det e ty der på at de syk doms for 
løpe ne som skal hånd te res i all menn prak sis, 
er blit mer kom pli ser te enn tid li ge re, og at 
ters ke len for å opp sø ke fast le ge er blit la ve re.

Le ger i den ne stu di en me ner at for man ge 
for plik tel ser og for stor ad mi nist ra tiv byr de 
har bi drat til at de vel ger seg bort fra all
menn me di sin. Stu di er fra and re land vi ser at 
ad mi nist ra tiv byr de har økt be trak te lig blant 
all menn prak ti ke re og at det e opp le ves å ta 
tid fra pa si ent be hand lin gen (19). Opp ga ver 
som gir leng re ar beids tid, kan være van ske lig 
å for e ne med le gers øken de øns ke om bedre 
ba lan se mel lom hjem og jobb (23, 24). I en 
norsk stu die på pe kes be tyd nin gen av en god 
jobb–hjemba lan se, med mu lig het for å kun ne 
jobbe del tid – sær lig blant kvin ner – for å re
du se re ri si ko en for jobb–hjemstress og der
med ut brent het (24).

Be ho vet for mer kunn skap om syk doms for
løp og an svar for pak ke for løp og opp føl ging 
fra spe sia list hel se tje nes ten som er over ført til 
pri mær hel se tje nes ten kan ha vært un der vur
dert i inn fø rin gen av hel se re for mer (5). Hel se
fo re taks re for men og Sam hand lings re for men, 
som blant an net in ne bæ rer tid li ge re over fø
ring av pa si en ter fra sy ke hus til pri mær hel se
tje nes te og for vent ning om mer de sen tra li sert 
be hand ling (f.eks. pak ke for løp for kreft), kan 
ha økt be ho vet for fag kunn skap og der med 
gode fag li ge mil jø er og fag li ge net verk for 
fast le ger. Re du sert lig ge tid i sy ke hus, øken de 
pa si ent for vent nin ger og til gang til kunn skap 
om me di sins ke pro blem stil lin ger knyt et til 
pa si en tens egen hel se stil ler krav til ut vi det 
kunn skap hos fast le ger (5, 15). Med den ne ut
vik lin gen blir be ho vet for fag lig mil jø ty de lig.

Til freds he ten blant fast le ge ne har sun ket de 

siste åre ne. De vik tig ste grun ne ne er man gel 
på aner kjen nel se for godt ar beid, mind re fri
het til å vel ge me to der, stor meng de an svar, 
lang ar beids tid og util strek ke lig øko no misk 
ut byt e (25). Le ger som vel ger seg bort fra all
menn me di sin, opp gir som vik ti ge fak to rer at 
det er van ske lig å være selv sten dig næ rings dri
ven de, at det kos ter mye å etab le re egen prak
sis og at det er man gel på so si a le ret ig  heter og 
trygd. For å få spe sia lis ter i all menn me di sin 
har man på Vestlandet fåt stat lig støt e til et 
prø ve pro sjekt i tids rom met 2017 – 22 der man 
an set er le ger i fas te opp læ rings stil lin ger (all
menn le ger i spe sia li se ring, ALIS). Fast le ger som 
er med i pro sjek tet, me ner at fast lønn, so si al 
trygg het, kor te re lis ter og god vei led ning i 
den ne type stil lin ger vil øke re krut e rin gen til 
all menn me di sin (26). I våre data fin ner vi at 
«til fel dig he ter» hyp pig ble opp git som år sak 
til bort valg i grup pen av le ger som had de vur
dert, men valgt bort, all menn me di sin. Det e 
kan være et ut rykk for at spe sia li tets valg sty res 
mer av hvil ke mu lig he ter man fak tisk får un
der veis i ut dan nings lø pet og når og hvor man 
får dis se mu lig he te ne (27). Til bud om ALISstil
lin ger kan der med ha stor be tyd ning. Sam ti dig 
som det i fle re kom mu ner er van ske lig å få 
sø ke re til fast le ge stil lin ger (4), er det man ge 
sø ke re til ALISstil lin ge ne.

I stu di er er det fore slåt at man bør jobbe 
mer sy ste ma tisk med for bed rings til tak for å 
iva re ta le ge nes egen hel se og ska pe en tu si 
asme for fa get (28, 29). Her fore slås blant an
net en for and ret opp ga ve for de ling, som å 
flyt e en del av de ad mi nist ra ti ve opp ga ve ne 
til  and re. Sy ke plei e re og an net me di sinsk 
hjelpe per so na le kan få ut vi det rol le i plan leg
ging og an svar for fore byg ging, et er an be fa
ling fra le gen. For å unn gå for frag men tert og 
uover sikt lig opp ga ve for de ling ville det e kre
ve gode kon se kvens ut red nin ger og stil le sto re 
krav til sam hand ling (30, 31).

Til tak som kan bi dra til en bedre ba lan se 
mel lom jobb og hjem gir sta bi li tet i hver dags
li vet og er vik tig for en god kar rie re i all menn
prak sis. Slike for hold har vært mye dis ku tert 
i all menn le ge nes egne fora og i me dia ge ne
relt de siste åre ne (30, 31, 32). Fun ne ne i den ne 

stu di en bi drar med yt er li ge re kunn skap om 
for hold som på vir ker hvor vidt le ger vel ger 
all menn me di sin og om de blir i spe sia li te ten.

Styr ker og be grens nin ger
Si den tid li ge re stu di er har fo ku sert på hva all
menn le ge ne selv me ner er vik ti ge fak to rer for 
valg av fa get, er det en styr ke at vi også har stu
dert dem som har valgt seg bort fra all menn
me di sin. Den høye svar pro sen ten (73,1 %) gir 
god re pre sen ta ti vi tet.

En be grens ning ved den ne stu di en er at de 
år saks fak to re ne vi har spurt om, ikke nød ven
dig vis fav ner alle fast le ge nes ar beids be last
nin ger, som for eks em pel vakt ord nin ger. 
 Si den for skjel le ne i vakt be last ning er svært 
uli ke i stor by er sam men lig net med dis trikt, 
valg te vi hel ler å spør re mer ge ne relt om ar
beids be last ning. Mang len de data ut gjør 9,4 % 
i da ta ma te ria let vårt. Det e har sann syn lig vis 
ikke stor be tyd ning for re sul ta te nes va li di tet.

Kon klu sjon

Ad mi nist ra tiv byr de og lite fag lig mil jø var de 
vik tig ste år sa ke ne til at le ger vel ger seg bort 
fra all menn me di sin. Fun ne ne in di ke rer imid
ler tid at bil det er sam men sat. Det er der for 
vik tig å vur de re fle re for hold både for å få  fle re 
unge le ger til å vel ge all menn me di sin og for å 
be hol de le ger i fa get. Dis ku sjo nen om hvor for 
det er van ske lig å re krut e re og å  hol de på le
ger i all menn me di sin, kan hit il i for stor grad 
ha dreid seg om en kelt år sa ker. Den ne stu di en 
ty der på at både eva lue ring av pro sjek ter med 
fas te stil lin ger og struk tu rert vei led ning for 
le ger i spe sia li se ring er vik tig å gjen nom fø re 
og ta kon se kven se ne av. Sam ti dig pe ker den 
på be tyd nin gen av  bedre fag li ge net verk og 
fag lig opp da te ring samt re duk sjon av ar beids
be last ning og ar beids tid. En slik kom bi na sjon 
av uli ke til tak kan ha be tyd ning for å re krut 
tere og å be hol de le ger i all menn prak sis.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 16.9.2019, før s te re vi sjon inn sendt 4.10.2019, 
 godkjent 12.2.2020.
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Barn på le ge vakt med  
øre be ten nel se et er inn fø ring  
av pneu mo kokk vak si nen

BAK GRUNN
Øre be ten nel se er en hyp pig li del se blant små barn og 
med fø rer be ty de lig an ti bio ti ka bruk. Den van lig ste 
bak te ri el le år sa ken er pneu mo kok ker. Pneu mo kokk vak
si ne ble inn ført i bar ne vak si na sjons pro gram met i Norge 
i 2006. Hen sik ten med stu di en var å un der sø ke om 
den ne vak si ne rin gen kan ha ført til fær re til fel ler av 
øre be ten nel se på le ge vakt.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Ma te ria let be står av data fra alle elek tro nis ke reg nings
kort fra le ge vakt le ger i pe ri oden 2006 – 18. Det ble be reg
net år li ge kon sul ta sjons ra ter på le ge vakt for barn i al de 
 ren 0 – 5 år, både to talt og på grunn av øre be ten nel se. 
Sam ti dig ble vak si na sjons dek nin gen i sam me al ders
grup pe re gist rert fra 2006 og frem over.

RE SUL TA TER
Den to ta le kon sul ta sjons ra ten falt fra 674 per 1 000 
inn byg ge re i 2006 til 502 i 2018 (re la tiv re duk sjon 26 %). 
Kon sul ta sjons ra ten for øre be ten nel se ble re du sert fra 
44 per 1 000 inn byg ge re til 21 (re la tiv re duk sjon 52 %). 
Mens den to ta le ra ten falt jevnt gjen nom hele pe ri oden, 
be gyn te re duk sjon i kon sul ta sjons rate for øre be ten nel se 
å falle fra 2011, da vak si na sjons dek nin gen i bar ne grup
pen var over 90 %.

FOR TOLK NING
Pneu mo kokk vak si nen kan ha ført til re du sert fore komst 
av øre be ten nel se hos barn som be søk te le ge vakt.

HOG NE SAND VIK
hogne.sandvik@uib.no
Na sjo nalt kom pe tan se sen ter for le ge vakt me di sin
NORCE Nor we gi an Re search Centre

Mor vik le ge kon tor
Bergen 



4 4 8 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  5,  2020;  140

KORT R AP PORT

HO VED FUNN
Fra 2006 til 2018 av tok den to ta le 
kon sul ta sjons ra ten på le ge vakt for 
barn 0 – 5 år med 26 %.

Fra 2010 til 2018 av tok kon sul ta sjons
ra ten på grunn av øre be ten nel ser 
med 52 %.

Ned gan gen i an tall øre be ten nel ser 
star tet da minst 90 % av bar na var 
vak si nert mot pneu mo kok ker.

Akutt mel lom øre be ten nel se er 
en hyp pig år sak til at små barn 
brin ges til lege og le ge vakt (1). 
Det er også en hyp pig år sak til 
bruk av an ti bio ti ka hos små 
barn. Der som fore byg gen de til

tak kun ne re du se re fore koms ten av øre be ten
nel ser, ville en også opp nå re du sert bruk av 
an ti bio ti ka blant barn.

Øre be ten nel ser skyl des ofte vi rus, mens 
pneu mo kok ker er den van lig ste bak te ri el le 
år sa ken (2). Det er ut vik let vak si ner mot pneu
mo kokk syk dom, og slike vak si ner er vist å 
være virk som me mot øre be ten nel ser for år sa
ket av de se ro ty pe ne som fin nes i vak si nen (3). 
Ett er at slike pneu mo kokk vak si ner ble inn ført 
i USA, har man sett en ned ad gå en de trend i 
fore koms ten av øre be ten nel ser (4).

I Norge ble pneu mo kokk vak si ne inn ført i 
bar ne vak si na sjons pro gram met i 2006, først i 
form av en syvvalent vak si ne (PKV7), der ett er 
en trettenvalent vak si ne (PKV13) fra ap ril 2011. 
Vak si nen gis ved tre, fem og tolv må ne ders 
al der. Vak si na sjons dek nin gen har de se ne re 
åre ne vært 91 – 95 % (5). Fra 2006 til 2011 har der
med en grad vis øken de an del av 0 – 5år in ge ne 
blitt vak si nert. Si den 2011 har vak si na sjons
dek nin gen i den ne bar ne grup pen sta bi li sert 
seg over 90 %.

Hen sik ten med den ne stu di en var å kart 
legge år lig kon sul ta sjons rate på le ge vakt for 
barn 0 – 5 år med øre be ten nel se i tids rom met 
2006 – 18. Det var vi de re et mål å vur de re om 
end rin ger i kon sul ta sjons rate kan ha sam
men heng med bruk av pneu mo kokk vak si
nen.

Ma te ria le og me to de

Ma te ria let be står av data fra alle elek tro nis ke 
reg nings kort som ble le vert av le ge vakt le ger 

i pe ri oden 2006 – 18, tid li ge re brukt i ut ar bei
del se av Års sta tis tikk fra le ge vakt (1). Ano ny mi
ser te da ta fi ler ble ut le vert fra Helfo/Kon troll 
og ut be ta ling av hel se re fu sjo ner (KUHR).

Kon sul ta sjo ner og sy ke be søk (takst ko de ne 
2ad, 2ak, 2fk, 11ad el ler 11ak, her ett er be nevnt 
som kon sul ta sjo ner) er re gist rert for barn 0 – 5 
år. Kon sul ta sjo ner på grunn av akutt mel lom
øre be ten nel se er ka rak te ri sert ved ICPC2 dia
gno se ko de H71.

Vak si na sjons dek nin gen er hen tet fra Na sjo
nalt vak si na sjons re gis ter (SY SVAK) (5). Her er 
det for hvert år opp gitt an del to årin ger som 
har blitt full vak si nert mot pneu mo kokk syk
dom. Slike tall fin nes fra og med år 2008 og 
om fatt er da i all ho ved sak barn som ble vak
si nert i 2006. I den ne stu di en har jeg valgt å 
bru ke det års tal let bar net ble vak si nert, slik at 
vak si na sjons data er opp gitt for åre ne 2006 – 16. 
Vak si na sjons dek nin gen vil med dett e bli noe 
over es ti mert, si den man ge barn har fått sine 
vak si ner over to på føl gen de år. Et ter som 
pneu mo kokk vak si ne ring ble inn ført i 2006, 
vil de fem før s te års klas se ne ha blitt vak si nert 
i 2011.

Års sta tis tik ken for le ge vakt har blitt vur dert 
av per son vern an svar lig i Nav og per son vern
om bu det for forsk ning (1). Si den det ikke er 
mu lig å iden ti fi se re en kelt per so ner i ma te ria
let, ver ken di rek te el ler in di rek te, er pro sjek
tet ikke un der lagt mel de plikt ett er per son
opp lys nings lo ven.

Ma te ria let om fatt er alle elek tro nis ke reg
nings kort og re pre sen te rer ikke et ut valg. De 
på vis te for skjel le ne er der for re el le og ikke 
be hef tet med sta tis tisk usik ker het. Data pre
sen te res der for uten kon fi dens in ter vall, og 
det er ikke ut ført sta tis tis ke tes ter.

Re sul ta ter

En over sikt over alle kon sul ta sjo ner for barn 
i al de ren 0 – 5 år er vist i fi gur 1. Kon sul ta sjons
ra ten har falt fra 674 per 1 000 inn byg ge re i 
2006 til 502 i 2018, en re la tiv re duk sjon på 
26 %.

Fi gur 2 vi ser til sva ren de kon sul ta sjons ra ter 
for øre be ten nel se. Her har ra ten av tatt fra 
44 per 1 000 inn byg ge re i 2006 til 21 i 2018, en 
re la tiv re duk sjon på 52 %. Hele den ne re duk
sjo nen har skjedd ett er 2010. Fi gur 2 vi ser også 
vak si na sjons dek nin gen i den ak tu el le bar ne
grup pen, sti gen de grad vis fra 15 % i 2006 til 
over 90 % fra 2011 og ut over.

Dis ku sjon

Den ne stu di en vi ser at det over tid har vært 
en av ta ken de kon sul ta sjons fre kvens for små 
barn på le ge vakt. Re duk sjo nen i kon tak ter på 
grunn av øre be ten nel se har imid ler tid vært 
dob belt så sterk som for alle år sa ker. Vi de re er 
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Fi gur 1  Kon sul ta sjons ra ter med alle dia gno ser på le ge vakt for barn 0–5 år i pe ri oden 2006–18.
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mer enn hal vert. Uten at man kan kon klu de re 
med noen kau sal sam men heng, sam men fal
ler dett e med at den ak tu el le bar ne grup pen 
var full vak si nert mot pneu mo kokk syk dom 
fra 2011.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 11.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 14.1.2020, 
 godkjent 3.2.2020.

HOG NE SAND VIK
hogne.sandvik@uib.no
er dr.med., spe sia list i all menn me di sin, fors ker  
og fast le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

opp lys nin ger. Man fant her at full vak si ner te 
barn i al de ren 12 – 18 må ne der had de 14 % re du
sert ri si ko for øre be ten nel se enn uvak si ner te.

På le ge vakt er det en lege som stil ler dia
gno sen, og en må gå ut fra at dett e er en mer 
va lid dia gno se enn re tro spek ti ve opp lys nin
ger ba sert på mors hu kom mel se. En ny lig 
pub li sert ar tik kel fra norsk all menn prak sis 
ty der på at reg nings kor te nes dia gno ser har 
bruk bar va li di tet (10).

Kon klu sjon

Si den 2010 har le ge vakt kon sul ta sjo ner på 
grunn av øre be ten nel se blant små barn blitt 

det ty de lig at det kom en ster ke re re duk sjo
nen i kon tak ter på grunn av øre be ten nel se da 
den ak tu el le bar ne grup pen var full vak si nert 
mot pneu mo kokk syk dom.

Det er in di ka sjo ner på at lege søk ning på 
grunn av øre be ten nel se har vært av ta ken de 
helt si den mid ten av 1990åre ne, i alle fall om 
man tel ler an tall otitt er som an del av alle øre
dia gno ser hos all menn le ge (2, 6). Barn blir i 
mind re grad enn tid li ge re ut satt for pas siv 
røy king, noe som kan bi dra til re du sert fore
komst av øre be ten nel se (7). Det har vært 
økende fo kus på bruk av an ti bio ti ka og an ti
bio ti ka re si stens, og det er mu lig at for eld re i 
stør re grad vel ger en ventogsestra te gi før de 
kon tak ter lege. En an nen mu lig for kla ring på 
re du sert bruk av le ge vakt kan el lers være at 
man i øken de grad bru ker hel pri va te le ge tje
nes ter. Det har ikke vært øken de bruk av fast
le ge i den ne al ders grup pen de se ne re åre ne 
(8), men det er li ke vel mu lig at en stør re an del 
av otittpasientene opp sø ker fast le ge i ste det 
for le ge vakt.

Alle dis se al ter na ti ve for kla rin ge ne kan bi
dra til å for kla re re du sert bruk av le ge vakt, 
men de kan nep pe for kla re trend brud det i 
fore koms ten av øre be ten nel se som vi ser fra 
2011 (fi gur 2). Her frem står vak si na sjons dek
nin gen som en mu lig for kla ring. Den ster ke 
ned gan gen i kon sul ta sjo ner på grunn av otitt 
fort sett er imid ler tid i åre ne ett er at vak si na
sjons dek nin gen i al ders grup pen 0 – 5 år har 
sta bi li sert seg over 90 %. Dett e kan ha sam
men heng med ytt er li ge re be skytt el se som 
føl ge av flokk im mu ni tet når også eld re barn 
er im mu ni sert.

Det er tid li ge re pub li sert en norsk stu die 
som har sett på sam men hen gen mel lom 
pneu mo kokk vak si ne ring og øre be ten nel se 
hos små barn (9). Den ne stu di en om fatt et 
barn som var in klu dert i Den nors ke mor, far 
og barnun der sø kel sen (MoBa), og hyp pig 
heten av øre be ten nel ser var ba sert på mors 

50

40

30

35

45

25

20

15

10

5

0

100

80

60

70

90

50

40

30

20

10

0
2006 2010 20142012 20162013 201720082007 2011 20152009 2018

Årstall

VaksinasjonsdekningAku� mellomørebetennelse

Antall per 1000 barn Prosent

Fi gur 2  Kon sul ta sjons ra ter på le ge vakt for barn 0–5 år i pe ri oden 2006–18 med dia gno se akutt mel lom øre be ten
nel se. Eti kett e ne vi ser for hvert år hvor stor an del (pro sent) av hele grup pen som var vak si nert mot pneu mo kok
ker. I den ne pe ri oden var det i gjen nom snitt 364 100 barn i al ders grup pen 0–5 år.
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Barn på legevakt med 
gastroenteritt før og etter 
innføring av rotavirusvaksinen

BAKGRUNN
Rotavirus er den hyppigste årsaken til alvorlig diaré  
hos små barn. Hensikten med denne studien var å kart- 
legge legevaktkonsultasjoner på grunn av gastroenteritt 
hos små barn før og etter innføring av rotavirusvaksine  
1. oktober 2014.

MATERIALE OG METODE
Materialet består av data fra alle elektroniske regnings-
kort fra legevaktleger i perioden 2010 – 18. Det ble bereg-
net kvartalsvise konsultasjonsrater på legevakt for barn  
i alderen 0 – 4 år på grunn av gastroenteritt. Konsulta-
sjonsrate-ratio for årene 2015 – 18 ble beregnet ved å divi- 
dere konsultasjonsraten med tilsvarende gjennomsnitt 
for årene 2010 – 13.

RESULTATER
Konsultasjonsraten var høyest i første kvartal. I årene 
2010 – 13 (før innføring av vaksine) hadde spedbarna en 
gjennomsnittlig konsultasjonsrate på 9,7 per 1 000 
innbyggere, ettåringene 14,3 og toåringene 7,3. I 2016 
(etter innføring av vaksine) var konsultasjonsrate-ratio  
i første kvartal 0,5 for spedbarna, 0,3 for ettåringene og 
0,4 for toåringene. I 2017 og 2018 var tilsvarende konsul-
tasjonsrate-ratio 0,5 for spedbarna, 0,4 for ettåringene  
og 0,5 for toåringene. Tre- og fireåringer hadde lavere 
konsultasjonsrater og mindre endringer over tid.

FORTOLKNING
Den sterke nedgangen i konsultasjonsrater på grunn  
av gastroenteritt kan ha sammenheng med innføring  
av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

HOGNE SANDVIK
hogne.sandvik@uib.no
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
NORCE Norwegian Research Centre

Morvik legekontor
Bergen 



4 51TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  5,  2020;  140

KORT R APPORT

HOVEDFUNN
Barn i alderen 0 – 2 år er hyppig på 
legevakt med gastroenteritt og oftest 
i årets første kvartal.

Etter innføring av rotavirusvaksine 
er slike legevaktkonsultasjoner blitt 
sterkt redusert.

Rotavirus er den hyppigste årsaken 
til alvorlig diaré hos små barn (1). 
I perioden 2006 – 13 var rotavirus 
årsak til 63 – 65 % av alle sykehus-
innleggelser på grunn av gastro-
enteritt hos barn under fem år. 

Flest tilfeller ble funnet i alderen 6 – 23 måne-
der, og hyppigheten var størst i første og 
 andre kvartal (2, 3).

Vi har ikke tilsvarende undersøkelser av 
rotavirusinfeksjoner i allmennpraksis, men 
det er gjort flere kartlegginger av gastroente-
ritt, oppkast og diaré, basert på regningskort 
fra fastleger og legevaktleger (3–5). Gastro-
enteritt er årsak til 3,6 % av alle konsultasjoner 
med barn under fem år (5). De fordeler seg 
med 28 – 30 % på legevakt og resten hos fastlege 
(3–5). Før innføring av rotavirusvaksine ble det 
beregnet at omtrent 30 % av tilfellene skyldtes 
rotavirus (1, 2).

Rotavirusvaksine ble i 2014 inkludert i bar-
nevaksinasjonsprogrammet i Norge og tilbys 
alle barn som er født etter 1. september 2014. 
Hensikten med denne studien var å kartlegge 
legevaktkonsultasjoner på grunn av gastro-
enteritt før og etter innføring av rotavirusvak-
sine.

Materiale og metode

Materialet består av data fra alle elektroniske 
regningskort som ble levert av legevaktleger 
i perioden 2010 – 18, tidligere brukt i utarbei-
delse av Årsstatistikk fra legevakt (6). Ano-
nymiserte datafiler ble utlevert fra Helfo/
Kontroll og utbetaling av helserefusjoner 
(KUHR).

Konsultasjoner og sykebesøk (takstko-
dene 2ad, 2ak, 2fk, 11ad eller 11ak, heretter 
benevnt konsultasjoner) er registrert for 
barn 0 – 4 år. Konsultasjoner som var kodet 
med diagnosekodene D70 (tarminfeksjon) 
eller D73 (gastroenteritt, antatt infeksiøs), er 
inkludert.

Det er ikke mulig i et slikt materiale å iden-
tifisere rotavirusinfeksjoner spesifikt, men det 
er sannsynlig at de fleste barna med rotavirus 
fanges opp av de to brukte diagnosekodene. 
Endringer i konsultasjonsrater på grunn av 
disse diagnosene vil derfor avspeile endringer 
i konsultasjoner på grunn av rotavirusinfek-
sjoner.

Legene skal som hovedregel bruke diagno-
sekoder, men i noen tilfeller kan usikkerhet 
føre til at man bruker mindre spesifikke 
symptomkoder, f.eks. D10 (oppkast) eller D11 
(diaré). Hvis slike koder inkluderes, vil mate-
rialet omfatte flere andre tilstander, særlig 
blant de aller minste. Endringer i konsulta-
sjonsrater vil da i mindre grad avspeile end-
ringer på grunn av rotavirusinfeksjoner. Ek-
sempelvis ble årlig konsultasjonsrate for 
2015 – 16 redusert fra 22 til 19 per 1 000 innbyg-
gere for diagnosekodene D10/D11 og fra 22 til 
12 for D70/D73 (aldersgruppe 0 – 2 år).

Konsultasjonsrater ble beregnet for hvert 
kvartal, og for hver aldersgruppe i 0 – 4 år, med 
innbyggertall fra Statistisk sentralbyrå som 
nevner. Konsultasjonsrate-ratio for årene 
2015 – 18 ble beregnet ved å dividere konsulta-
sjonsraten med tilsvarende gjennomsnitt for 
årene 2010 – 13 (før vaksinasjonsprogrammet 
ble innført).

Vaksinasjonsdekningen er hentet fra Nasjo-

nalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) (7). Her er 
det for hvert år oppgitt andel toåringer som 
har blitt fullvaksinert mot rotavirus. Slike tall 
finnes fra og med år 2017 og omfatter da i all 
hovedsak barn som ble vaksinert i 2015. Vak-
sinasjonsdekningen blant toåringer er opp-
gitt til 91,9 % i 2017 og 92,8 % i 2018.

Årsstatistikken for legevakt har blitt vurdert 
av personvernansvarlig i Nav og personvern-
ombudet for forskning (6). Siden det ikke er 
mulig å identifisere enkeltpersoner i materia-
let, verken direkte eller indirekte, er prosjek-
tet ikke underlagt meldeplikt etter person-
opplysningsloven.

Materialet omfatter alle elektroniske reg-
ningskort og representerer ikke et utvalg. De 
påviste forskjellene er derfor reelle og ikke 
beheftet med statistisk usikkerhet. Data pre-
senteres av den grunn uten konfidensinter-
vall, og det er ikke utført statistiske tester.

Resultater

Kvartalsvise konsultasjonsrater for perioden 
2010 – 18 er vist i figur 1, fordelt på hvert enkelt 
alderstrinn. De regelmessige toppene kom-
mer i første kvartal hvert år. Det sees en tyde-
lig reduksjon i ratene fra første kvartal 2016, 
ett år etter at vaksineringen startet. Endrin-
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Figur 1  Kvartalsvise konsultasjonsrater (per 1 000 innbyggere) på legevakt for barn i alderen 0–4 år i årene 
2010–18. Diagnoser er D70 (tarminfeksjon) eller D73 (gastroenteritt, antatt infeksiøs). Vaksinering mot rotavirus 
ble startet i 4. kvartal 2014.
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gene er størst for ettåringene, men er også 
tydelig for yngre og eldre barn.

Tabell 1 viser konsultasjonsrate-ratio for 
hvert kvartal i årene 2015 – 18, sammenlignet 
med tilsvarende gjennomsnitt for årene 

Tabell 1a  Konsultasjonsrater på grunn av gastroenteritt i en periode før vaksinering mot rotavirus (2010–13). 
Gjennomsnittlig konsultasjonsrate per 1 000 innbyggere for årene 2010–13.

Årstall og kvartal

Alder

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år

1. 9,7 14,3 7,3 3,7 2,6

2. 7,2 9,5 5,0 2,8 1,7

3. 2,3 2,9 1,6 1,1 0,9

4. 4,5 6,2 2,9 2,1 1,6

Tabell 1b  Konsultasjonsrate-ratio for årene 2015–18 (etter vaksinering mot rotavirus), beregnet ved å dividere 
konsultasjonsraten med tilsvarende gjennomsnitt for årene 2010–13. De uthevede tallene markerer år og alders- 
grupper som har vært omfattet av vaksinasjonsprogrammet.

Årstall og kvartal

Alder

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år

2015

1. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

2. 0,7 0,9 1,1 0,9 1,0

3. 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8

4. 0,9 0,6 0,7 0,6 0,7

2016

1. 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6

2. 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6

3. 1,0 0,7 0,8 0,7 0,7

4. 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9

2017

1. 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7

2. 0,5 0,4 0,7 0,4 0,8

3. 0,9 0,9 1,0 1,8 0,7

4. 0,8 0,6 0,8 1,0 0,8

2018

1. 0,5 0,4 0,5 0,8 0,8

2. 0,5 0,4 0,4 0,6 1,0

3. 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

4. 0,9 0,6 0,7 0,8 0,8

2010 – 13. Vaksinerte aldersgrupper er markert 
i tabellen. Nedgangen i konsultasjonsrater er 
størst i første og andre kvartal, minst i tredje 
kvartal. Nedgangen er ikke begrenset til vak-
sinerte aldersgrupper.

Diskusjon

Som andre studier viser også dette materialet 
typiske sesongvariasjoner med høyest fore-
komst i første kvartal av året (2, 3, 5). Konsul-
tasjonsraten er høyest i aldersgruppen 0 – 2 år, 
med ettåringene helt på topp. Denne fordelin-
gen er svært lik det som tidligere er vist for 
rotavirusinfeksjoner i sykehus (2, 3).

Vaksineringen startet i oktober 2014, og det 
var derfor relativt få som var vaksinert ved 
inngangen til sykdomssesongen i 2015. Kon-
sultasjonsraten på grunn av gastroenteritt var 
minst like høy dette året som de foregående 
årene.

Men fra 2016 sees en tydelig reduksjon i 
konsultasjonsraten. Det er særlig sykdom-
stoppene i første og andre kvartal som er re-
dusert, og først og fremst for aldersgruppen 
0 – 2 år. Dette er å forvente ut fra tidligere 
kunnskap om utbredelsen av rotavirus (2, 3).

Det er ellers verdt å merke seg at også de 
uvaksinerte toåringene viste betydelig redu-
sert sykdomsforekomst i 2016, noe som ty-
der på at vaksinen gir en viss flokkimmuni-
tet. Eldre barn synes å ha mindre nytte av 
vaksinen. Dette skyldes trolig at forekom-
sten av rotavirus er lavere i disse aldersgrup-
pene.

Statistisk sentralbyrå angir at det siden 2012 
har vært en jevnt avtagende konsultasjons-
rate blant barn 0 – 5 år på legevakt, mens tilsva-
rende konsultasjonsrate hos fastlege er stabil 
(8). Den beskrevne reduksjonen i konsulta-
sjonsrater på grunn av gastroenteritt er imid-
lertid av en helt annen størrelsesorden og har 
skjedd over kortere tid.

Konklusjon

Siden 2016 er legevaktkonsultasjoner på 
grunn av gastroenteritt blant små barn sterkt 
redusert. Dette sammenfaller med innførin-
gen av rotavirusvaksine i barnevaksinasjons-
programmet fra 1. oktober 2014, uten at man 
dermed kan konkludere med sikker kausal 
sammenheng.

Artikkelen er fagfellevurdert.

Mottatt 23.11.2019, første revisjon innsendt 14.1.2020, 
godkjent 31.1.2020.
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Stress frak tur i lår hal sen

Stress frak tur i lår hal sen fore kom
mer sjel den, men kan opp stå hos 
id retts ut øve re og mo sjo nis ter ved 
gjen tatt stor be last ning på un der
eks tre mi te te ne. Hof te og lys ke
smer ter og kli nis ke funn kan vek ke 
mis tan ke, og MRun der sø kel se er 
gull stan dar den for å på vi se stress
frak tur. Ska den be hand les kon ser
va tivt el ler ope ra tivt, av hen gig av 
ana to misk plas se ring og hvor vidt 
frak tu ren er sta bil el ler ikke.

Stress frak tu rer er brudd i ben som 
føl ge av gjen tat te ten sjons- og 
kom pre sjons kref ter som ikke er 
kraf ti ge nok til å re sul te re i et «van-
lig, akutt» brudd. Slike «trett hets-
brudd» kan opp stå hos per so ner 

med friskt skje lett, i mot set ning til insuffi-
siensfrakturer og pa to lo gis ke frak tu rer, som 
opp står i hen holds vis me ka nisk svek ket ben-
vev og ben vev som har tapt styr ke grun net en 
syk doms pro sess (1).

Stress frak tur i lår hal sen er en uvan lig id retts-

ska de som ty pisk ram mer lø pe re, og dia gno sen 
er ofte for sin ket (2). Lår hal sens ana to mi gjør at 
den er ska de ut satt ved stor be last ning og sår-
bar for kom pli ka sjo ner i ett er kant (3). Ho ved-
symp to met er van lig vis dif u se lys ke smer ter. 
Ved tid lig dia gnos tikk bedres pro gno sen ved å 
fo re byg ge kom pli ka sjo ner (2). Hen sik ten med 
den ne ar tik ke len er å be ly se stress frak tur i lår-
hal sen som en dif e ren si al dia gno se ved hof te-
smer ter hos id retts ut øve re og mo sjo nis ter.

Kunn skaps grunn lag

Ar tik ke len er ba sert på et litt e ra tur søk i Pub-
Med med føl gen de sø ke stren ger: «stress frac-
tures fe mur neck ath letes», «stress fractures in 
ath letes» og «stress fractures fe mur». Ar tik ler 
fra pe ri oden fra 1964 frem til 5.1.2019 ble in klu-
dert. Søke ne ble be gren set til eng els ke tit ler og 
ga 2 373 tref, hvor av 100 ar tik ler el ler sam men-
drag ble gjen nom lest, og 18 in klu dert. I til legg 
byg ger ar tik ke len på siste for fatt ers kli nis ke 
er fa ring in nen or to pe di og id retts me di sin.

Epi de mio lo gi

Stress frak tu rer fore kom mer hos id retts  ut-
øvere, spe si elt de som ut sett er seg for gjen tatt 

CA RO LI NE ZIES LER
Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Oslo

LARS EN GE BRET SEN
lars.engebretsen@medisin.uio.no
Or to pe disk kli nikk
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Sek sjon for id retts me di sins ke fag
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over be last ning på un der eks tre mi te te ne (2). 
En ame ri kansk stu die vis te at blant kon kur-
ran se- el ler mo sjons lø pe re i USA som fikk en 
løps re la tert ska de, var 15 % av ska de ne stress-
frak tu rer (4). Stress frak tu rer ut gjør minst 
10 % av alle id retts me di sins ke ska der; 90 % av 
dis se er lo ka li sert til un der eks tre mi te te ne (5). 
Stress frak tu rer i lår hal sen ut gjør 5 % av alle 
stress frak tu rer, hyp pigst hos mel lom- og 
lang dis tan se lø pe re og mi li tær re krutt er (1, 
6–8).

Etio lo gi og pa to ge ne se

Ved lø ping ut sett es lår hal sen for fire til åtte 
gan ger ens egen kropps vekt (1, 7). En øk ning 
i va rig het, in ten si tet og hyp pig het av fy sisk 
ak ti vi tet uten ade kvat re sti tu sjon kan føre til 
pa to lo gis ke end rin ger i ben ve vet (8). En etab-
lert teo ri for ut vik lin gen av stress frak tu rer er 
at benresorpsjonen vil øke som re spons på 
økt me ka nisk stress, mens ny dan nel sen av 
ben vev ikke kla rer å føl ge ett er. Det kan opp stå 
mik ro frak tu rer i ben ve vet, og re pa ra sjons pro-
ses ser som fø rer til benmargsødem. Ytt er li -
gere be last ning kan føre til en stress re ak sjon 
og til slutt sprekk dan nel se i kor ti kalt ben (8). 
Benlengdeforskjell, coxa vara og platt fot kan 
gi økt ri si ko for stress frak tur (9). En stress frak-
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tur kan fore kom me både på kom pre sjons -
siden og på ten sjons si den av lår hal sen, el ler 
den kan ut vik les til å bli kom plett.

Det er størst ri si ko for å ut vik le stress frak-
tu rer i vekt bæ ren de knok ler. Lang dis tan se -
løpe re ten de rer til å få stress frak tu rer i bek ke-
net el ler i rør knok ler, mens sprin te re og hek-
ke lø pe re får dem i fot knok ler (10). Stort tre-
nings vo lum og rask øk ning i fy sisk be last ning 
kan gjø re at ben ve vets ka pa si tet over skri des. 
Ut matt el se og svek kel se av mus ku la tur samt 
rask vekt ned gang går på be kost ning av skje-
lett et (8). Er næ ring, spe si elt inn tak av vi ta min 
D og kal si um, er vik tig for god ben hel se (11). 
Spi se for styr rel ser som re sul te rer i stress frak-
tu rer, er et kjent pro blem hos en del id retts -
utøve re, spe si elt i id rett hvor lav kropps vekt 
kan være en kon kur ran se mes sig for del (12). 
Lav ener gi til gjen ge lig het kan gi for styr rel ser 
av fle re fy sio lo gis ke funk sjo ner i krop pen, og 
om ta les på eng elsk som re la ti ve ener gy de fi
cien cy in sport (RED-S) (11). Kvin ner har stør re 
ri si ko for ut vik ling av stress frak tu rer enn 
menn, tro lig grun net la ve re ben tett het, mind-
re mus kel mas se og hyp pi ge re fore komst av 
spi se for styr rel ser (10, 12).

Symp to mer og funn

Ved stress frak tur i lår hal sen og stress re ak sjo-
ner i for kant av en frak tur er dif u se, frem re 
lys ke smer ter det ty pis ke ho ved symp to met. I 
star ten vil smer te ne kun være ak ti vi tets re la-
ter te, men ett er hvert også til ste de ved hvile. 
Fort sett er man å be las te led det, vil smer te ne 
bli ster ke re og nær mest kon stan te (6). Hoppe-
tes ten kan an ven des for å ut lø se smer te ne. 
Un der hoppe tes ten skal pa si en ten hin ke på 
det affi  ser te be net. Den ne tes ten er noe uspe-

si fikk, men an ven des li ke vel. Pa si en ten kan 
opp le ve smer ter i ytt er stil ling ved hof te be ve-
gel ser og smer ter ved flek sjon av hof ten og 
eks ten sjon av kne et (13).

Dif e ren si al dia gno ser

Stress frak tu rer og stress re ak sjo ner i lår hal sen 
kan ha symp tom lik het med and re til stan der 
i hof te re gi o nen. Akutt e ska der som kan gi hof-
te- el ler lys ke smer ter, er tendinopatier, 
trochantersmertesyndrom og rift i ledd lep-
pen. Sub akutt e og kro nis ke ska der kan være 
osteitis pubis, piriformissyndrom, trochan-
tersmertesyndrom, in ne klem ming i hof te led-
det (femoroacetabular impingement), rift i 
ledd lep pen, tendinopatier og så kalt id retts-
brokk (svek kel se av mus ku la tur i frem re buk-
vegg). Den kro nis ke til stan den koks ar tro se 
kan også være en ak tu ell dif e ren si al dia gno se. 
Hos pa si en ter med hof te smer ter an be fa les det 
av en kon sen sus grup pe at det for uten en van-
lig kli nisk un der sø kel se av hof te led de ne også 
ut fø res en flek sjon-ad duk sjon-in tern ro ta sjon-
test (FADDIR-test) og en flek sjon-ab duk sjon-
eks tern ro ta sjon-test (FA BER-test), beg ge i én 
og sam me be ve gel se. Dis se tes te ne gir smer ter 
ved in ne klem ming i hof te led det og rift i ledd-
lep pen (14, 15). For å på vi se en stress frak tur i 
lår be net frem for lår hal sen eg ner Fulcrum-test 
seg. Ved Fulcrum-tes ten sitt er pa si en ten mens 
un der sø ke ren på fø rer et press på kne et med 
den ene ar men sam ti dig med et press fra bak-
si den av lå ret med den and re ar men. Ved pal-
pa sjon kan pa si en ten kjen ne smer ter, men 
mus kel bu ke ne vil være i vei en for å pal pe re 
frakturlinjen di rek te (13).

Bil de dia gnos tikk

Ved kli nisk mis tan ke om stress frak tur vil man 
of test star te med å ta et rønt gen bil de. Det vil 
ikke vise noen syn lig re ak sjon tid lig i ut vik lin-
gen, selv om pa si en ten har symp to mer. Se ne re 
vil rønt gen kun ne vise en svak periostreaksjon, 
kor ti kal for tyk kel se og skle ro se. Er rønt gen -
bildet ne ga tivt, går man vi de re med en MR- 
under sø kel se (9). Det er van lig å klas si fi  sere 
stress frak tu rer og stress re ak sjo ner i lår hal sen 
ett er ana to misk lo ka li sa sjon fun net på MR.

Fullertonklassifiseringen eg ner seg til å be-
stem me al vor lig hets grad og pro gno se (2, 4, 6). 
Den skil ler mel lom type 1 (superolateral frak-
tur), type 2 (inferomedial frak tur) og type 3 
(dis lo kert frak tur). CT-un der sø kel se blir brukt 
der som det er spørs mål om kir ur gi. Ul tra lyd 
eg ner seg til bløtvevsdiagnostikk og kan bru-
kes til å eva lu e re dif e ren si al dia gno ser (16). I 
dag bru kes en ra dio lo gisk klas si fi se ring av 
stress frak tu rer med grad 1 – 4, hvor grad 1 – 3 be-
teg nes som stress be tin get re ak sjon, og grad 4 
som stress frak tur (5). Se fi gur 1.

Be hand ling, opp føl ging  
og pro gno se
Stress frak tu rer på ten sjons si den av lår hal sen 
er mer usta bi le enn frak tu rer på kom pre-
sjons si den, i og med at ten sjons kref ter kan 
føre til feil stil ling (9). En stress frak tur på ten-
sjons si den av lår hal sen kan føre til for styr ret 
blod for sy ning til fe mur ho det, og be hand les 
med kir ur gi. Hvis frak tu ren er ute av stil ling, 
er det vik tig at pa si en ten får øye blik ke lig 
hjelp og ope re res raskt. På vi ses stress frak tur 
på kom pre sjons si den, be hand les den van lig-
vis kon ser va tivt i form av vekt av last ning med 

Fi gur 1  T1- (a) og T2-vek tet (b) MR av bek ke net vi ser inferomedial stress frak tur i lår hal sen, grad 4b.
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si ent rap por ter med til leggs in for ma sjon inn-
hen tet fra and re stu di er. Smer ter i lys ke om rå-
det er mer kom pli sert å for tol ke sam men lig-
net med smer ter i leg gen grun net mer kom-
plek se ana to mis ke for hold og ad skil lig fle re 
dif e ren si al dia gnos tis ke mu lig he ter. Når en 
stress frak tur i lår hal sen først er iden ti fi sert, er 
det som re gel enig het om be hand ling. Når det 
gjel der bil de dia gnos tikk, er en MR-un der sø   kel-
se å fore trek ke, men de fles te fore slår at man 
star ter med et rønt gen bil de på grunn av til-
gjen ge lig he ten og for di det er bil lig. Den størs-
te ut ford rin gen med ska den er man ge len på 
ut bredt kunn skap om at den fin nes, slik at den 
kan dia gnos ti se res i et tid lig sta di um før det 
blir nød ven dig å gjø re ope ra tiv be hand ling.

Kon klu sjon

Det er uvan lig å få stress frak tur i lår hal sen. 
Dia gno se tids punkt og ana to misk lo ka li sa sjon 
og om fang av ska den samt even tu ell dis lo ka-
sjon er av stor be tyd ning for pro gno sen. Vik-
ti ge fak to rer er pa si en tens ge ne rel le hel se sta-
tus, be last nings nivå og er næ ring.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 11.3.2019, før s te re vi sjon inn sendt 28.4.2019, 
 godkjent 6.1.2020.

kryk ker i seks uker før den grad vis be las tes 
igjen. Ved stress re ak sjo ner kan det være til-
strek ke lig med re du sert be last ning i en kor-
te re pe ri ode. Det an be fa les ope ra tiv be hand-
ling om frakturlinjen fra kom pre sjons si den 
går gjen nom mer enn 50 % av lår hal sen el ler 
hvis den er dis lo kert (5). Un der be hand lings-
pe ri oden bør id retts ut øve re ty til al ter na ti ve 
tre nings me to der som for eks em pel syk ling, 
svøm ming el ler lø ping i bas seng for å ved  like-
hol de kon di sjon og mus ku la tur (9). Til ba ke-
fø ring av ak ti vi tet må skje grad vis, og kun hvis 
ak ti vi te ten kan gjen nom fø res uten smer ter. 
Ett er en stress frak tur bør man ut fø re ben tett-
hets må ling og star te be hand ling der som må-
lin gen vi ser ned satt ben tett het (17).

Det er van lig vis lite kom pli ka sjo ner ved en 
in komp lett (ikke-gjen nom gå en de frakturlinje) 
og ikke-dis lo kert stress frak tur som kan be-
hand les kon ser va tivt, med unn tak av refraktur 
(18). Hvis ska den ikke opp da ges, og der med 
for blir ube hand let, kan det opp stå en for skyv-
ning av lår hals frak tu ren som fø rer til til he-
lings pro ble mer (pseudartrose, nonunion) og 
avas ku lær nek ro se i fe mur ho det. Tid lig ar tro se 
kan også opp stå. Dis lo ker te stress frak tu rer 
som må be hand les kir ur gisk, kan ut vik le de 
sam me kom pli ka sjo ne ne, i til legg til post ope-
ra tiv in fek sjon (4, 9, 18). For skjel li ge stu di er 
 vi ser at 18 til 25 % av de som be hand les kir ur-

gisk, får avas ku lær nek ro se i fe mur ho det post-
ope ra tivt, av hen gig av grad av feil stil ling og 
ope ra tiv be hand lings me to de (6). Det bør all tid 
fore tas kon troll-MR ett til to år ett er ska den for 
å ute luk ke sen kom pli ka sjo ner som til he lings-
pro ble mer og avas ku lær nek ro se (3). Stu di er 
vi ser at dis lo ker te stress frak tu rer i lår hal sen 
har la ve re re tur-til-id rett-rate enn ikke-dis lo   ker-
te (2). Ved til fel ler som blir be hand let kon ser-
va tivt – som of test kom pre sjons frak tu rer – tar 
det gjen nom snitt lig 14 uker fra ska den opp da-
ges til til he ling og re tur til id rett en (7). Ved ten-
sjons frak tu rer va ri e rer re tur ti den fra tre til tolv 
må ne der av hen gig av hvil ken ra dio lo gisk grad 
stress frak tu ren er, om be hand lin gen føl ges og 
ut vik lin gen av kom pli ka sjo ner (2).

Dis ku sjon

Symp tom bil de ne hos pa si en ter med stress frak-
tur i lår hal sen har en del fel les trekk, men det 
kan være in di vi du el le va ria sjo ner som gjør dia-
gnos tik ken ut ford ren de. Pre va len sen av stress-
frak tu rer i lår hal sen er lav, og det gjør det vans-
ke lig å lage stør re stu di er med sam men lig ning 
av grup per med hen syn til behandlingstil-
nærmning. Ar tik ler om til stan den om hand ler 
stress frak tu rer ge ne relt, med prok si mal fe mur 
som en li ten del av det hele, el ler be står av pa-
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Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kur bad

En mann i 60-åre ne med akut e  
rygg smer ter og øken de kraft-
svikt i un der eks tre mi te te ne

En mann i 60-åre ne fikk akut e rygg-
smer ter med ut strå ling til venst re 
lår. Hel se per so nell mis tenk te ini tialt 
vene trom bo se el ler isj ias. Fire ti mer 
et er smer te de but fikk pa si en ten 
ned sat fø lel se og pa ra ly se i beg ge 
un der eks tre mi te te ne. Røde flagg  
i «Na sjo na le kli nis ke ret nings lin jer 
for kors rygg smer ter» om fat er ikke 
pa si en tens dia gno se.

En yr kes ak tiv mann i be gyn nel sen av 
60-åre ne fikk akut e kors rygg smer ter 
med ut strå ling me dia lt og fron talt i 
venst re lår en mor gen da han stod på 
ba det og pus set ten ne ne. Et er en time 
ring te han le ge vak ten. Han nevn te at 

han tok 5,5 tab let er war fa rin (Ma re van) dag lig 
grun net tid li ge re lun ge em bo lis me, og at han for 
en uke si den had de star tet med kandesartan- 
tableter (8 mg dag lig) på grunn av hy per ten sjon. 
Sy ke plei e ren på le ge vak ten mis tenk te vene trom-
bo se, og en para me di si ner ble sendt ut for til syn. 
Un der un der sø kel sen fikk pa si en ten akut kraft-

svikt i venst re ben. Para me di si ne ren fant in gen 
tegn til vene trom bo se og kon klu der te med isj ias. 
Han rå det pa si en ten til å hvile og se om smer te ne 
gikk over. Pa si en ten sov net, og et er halv an nen 
time våk net han med ved va ren de rygg smer ter og 
kraft svikt, men i til legg var venst re ben helt fø lel-
ses løst. Han ring te AMK-sen tra len på nyt, men 
fikk be skjed om å vente, da det ikke var le dig am-
bu lan se. En halv ti me se ne re ring te pa si en ten nok 
en gang AMK-sen tra len. Han had de da fåt ned-
sat fø lel se og øken de kraft svikt i beg ge bena. 
Am bu lan sen kom cir ka fire ti mer et er smer te - 
de but.

Pa si en ten had de ikke hatt rygg smer ter tid li g- 
e re og kun ne hel ler ikke re la te re smer te ne til 
noen ut lø sen de hen del se. Både sy ke plei e ren 
på le ge vak ten og para me di si ne ren, som un-
der søk te pa si en ten, mis tenk te de mest opp - 
lag te dia gno se ne som vene trom bo se og isj ias.

I lik het med in ter na sjo na le an be fa lin ger (1) 
de ler «Na sjo na le kli nis ke ret nings lin jer for 
kors rygg smer ter» kors rygg smer ter inn i tre 
ka te go ri er som dan ner grunn lag for vi de re 
til tak. Dis se er: a) uspe si fik ke kors rygg smer-
ter, b) nerverotsaffeksjon og c) mu lig al vor lig 
un der lig gen de spi nal pa to lo gi el ler cau da 
equina-syn drom, som f.eks. frak tur, tu mor  
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el ler in fek sjon. Sist nevn te ka te go ri er mer ket 
med røde flagg (2). Røde flagg er var sel fak to-
rer i sy ke his to rie og ved kli nis ke funn, og be-
nytt es for å gjø re kli ni ke re opp merk som me 
på symp to mer og tegn som kan ha be tyd ning 
for opp føl ging av den en kel te pa si ent med 
kors rygg smer ter. «Pa si ent over 55 år som får 
rygg smer ter for før s te gang» og «kon stan te 
smer ter, ev. til ta gen de over tid, hvile smer ter» 
er eks emp ler på røde flagg og kun ne hos vår 
pa si ent gitt in di ka sjon om be hov for eks tra 
opp føl ging (se ram me 1).

En halv ti me et er siste kon takt med AMK-sen tra-
len an kom pa si en ten akut mot a ket på et uni ver-
si tets sy ke hus. I jour nal opp ta ket ble pa si en tens 
sy ke his to rie kart lagt, og vik ti ge opp lys nin ger om 
år sa ker til an ti koa gu la sjons be hand ling kom 
frem. Ni år før den ak tu el le hen del sen had de pa-
si en ten hat bi la te ral lun ge em bo lis me og ar te ri ell 
em bo lis me i høy re over arm. Grun net tru en de is-
ke mi var em bo lu sen i over ar men blit fjer net ope-
ra tivt, og pa si en ten be hand let med war fa rin i 
noen må ne der. To år et er ope ra sjo nen had de han 
fåt re si div av lun ge em bo lis me, og var da blit 
sat på livs lang war fa rin be hand ling. Tre år før 
den ak tu el le hen del sen had de pa si en ten fåt pa-
rok sys malt at rie flim mer og var blit be hand let 
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cerebrospinalvæskeansamling i nivå Th10 – 11 med 
kom pre sjon av rygg mar gen (fi gur 3). På grunn 
av ho de pi ne og kval me sup pler te man med MR 
av ho det. Den ne vis te lit intraventrikulært og su-
ba rak no idalt blod, som ble tol ket som dis tri bu ert 
fra den spi na le blød nin gen.

Ved va ren de nev ro lo gis ke ut fall med pa ra ly se og 
sen si bi li tets tap samt tap av kon troll over vannlat-
ning og av fø ring til sa be hov for spe sia li sert re ha-
bi li te ring. 18 da ger et er syk doms de but ble pa si en-
ten over ført til spinalenhet. Dalteparin ble da er-
stat et med rivaroksaban (Xarelto, 20 mg × 1) 
grun net tid li ge re lun ge em bo lis me og at rie flim mer. 
Ved overflytning var beg ge ben pa ra ly tis ke med 
re du sert sen so rikk fra nivå Th11. Re flek ser var, som 
for ven tet i en spi nal sjokk fase, ut sluk ke de ini tialt. 
I en spi nal sjokk fase vil det til tross for sen tral  
ska de fore lig ge slap pe pa re ser og hyporefleksi de 
før s te fire–åte uke ne et er ska de. Et er den spi n- 
a le sjokk fa sen kom re flek ser til ba ke med ut vik ling 
av spas tis ke pa re ser. Det var mo to risk frem gang 
med 2 – 4-ver di er i høy re ben og 0 – 2-ver di er i ven- 
st re ben et er in ter na sjo na le klas si fi ka sjons kri te-
ri er (8). Sen so rikk ble også grad vis bed ret opp til 
nivå Th12. Un der opp hol det had de pa si en ten nev-
ro pa tis ke smer ter, men han had de ikke be hov for  
me di ka men tell smer te be hand ling ved ut skri vel se. 
Han had de ved va ren de nev ro gen urin blæ re- og 
tarm dys funk sjon. Ved ut skri vel se var det der for 
be hov for in ter mit e ren de selv ka te te ri se ring for 
tøm ming av urin blæ ren og lak san tia for re gu le-
ring av av fø ring til fas te ti der. Han treng te ma nu-
ell rul le stol til all for flyt ning, men var selv hjul pen 
i dag li ge gjø re mål. Et er lit over tre må ne ders 
re ha bi li te ring ble han ut skre vet hjem til til ret e lagt 
bo lig.

Pa si en ten ble på nyt hen vist til uni ver si tets - 
sy ke hu set da den kli nis ke frem gan gen stag ner te 
fire må ne der et er den ak tu el le hen del sen. MR-
un der sø kel se av rygg søy len vis te da økt stør rel se 
av cerebrospinalvæskelokulamentet i Th7 – 11 i 
til legg til kjen te sig nal for and rin ger i ned re rygg-
marg og conus med ul la ris. Til tross for ny ope ra-
sjon sju må ne der et er hen del sen, med la min ek-
to mi i Th12 og fe ne stra sjon og tøm ming av arak-
no i dal cys te i nivå Th11 – 12, opp nåd de pa si en ten 
in gen kli nisk bed ring. Be hand ling med rivaroksa-
ban ble gjen inn sat post ope ra tivt.

Fem må ne der et er den ak tu el le hen del sen fikk 
pa si en ten sit før s te av til nå fem opp hold på re-
ha bi li te rings sen ter. Han har se kve le et er rygg-
margs ska de i nivå Th12, med re du sert kraft, be ve-
ge lig het og funk sjon i beg ge un der eks tre mi te te ne, 
men mest ut alt på venst re side. Lang sik tig re ha-
bi li te rings mål var å gjen vin ne gang funk sjon. 
Re ha bi li te rin gen fo ku ser te på ståfunksjon ved 
tre ning i ståstativ, mus kel sti mu le ring i un der eks-

Hb 15,4 g/dl (re fe ran se om rå de 13,4 – 17,0 g/dl), 
trom bo cyt er 241 ∙ 109/l (145 – 390 ∙ 109/l), krea ti nin 
72 µmol/l (60 – 105 72 µmol/l) og hur tig-INR 2,6 (in-
nen for mål om rå det på 2 – 3). MR-un der sø kel se 
vis te intraspinalt sub du ralt he ma tom i nivå Th9–
L1 med dis lo ka sjon av rygg mar gen og conus med-
ul la ris (fi gur 1). CT-an gio gra fi vis te in gen tegn til 
karmalformasjon el ler ar te rio ve nøs fis tel. Et er 
tolk ning av haste-MR fikk pa si en ten fytomena-
dion (Konakion, 10 mg) og protrombinkompleks-
konsentrat (Octaplex, 2 500 IE), do sert et er Nev-
roNELs an be fa lin ger (4) for å unn gå yt er li ge re 
blød ning.

An ti koa gu la sjons be hand ling er den hyp pig-
ste år sa ken til spi nal blød ning hos pa si en ter 
i al de ren 46 – 75 år (5). Sub du ralt og epi du ralt 
he ma tom er mest van lig ved koa gu la sjons be-
hand ling (6). Ved inn komst var INR-ver di en 
2,6. War fa rin ble se po nert, og pa si en ten fikk 
an ti dot ett er or di næ re ret nings lin jer.

Pa si en ten ble meldt til akut ope ra sjon i nar ko se. 
Det ble brukt kne- og al bue leie, rønt gen gjen nom-
lys ning, midt lin je snit og la min ek to mi i tre ni vå-
er. Per ope ra tivt var det ikke noe epi du ralt he ma-
tom, men blå, mis far get dura ma ter ble åp net. 
Det ble skån somt eva ku ert sub du ralt he ma tom, 
og det var in gen stor blød nings kil de el ler van s ker 
med å opp nå he mo sta se. Rygg mar gen var blå lig 
mis far get, og en mis tenk te be ty de lig blød ning 
su ba rak no idalt og intramedullært. Det ble da ut-
ført luk ning un der god he mo sta se. Post ope ra tiv 
MR-un der sø kel se vis te volumredusert sub du ralt 
he ma tom i laminektomert nivå Th9 – 11, uend ret 
sub du ralt he ma tom i nivå Th12, til kom ne intra-
medullære sig nal for and rin ger i nivå Th10–L1 og 
su ba rak no idalt blod kau dalt for Th12 (fi gur 2).

En tysk me ta ana ly se om spi na le blød nin ger 
vi ser en klar sam men heng mel lom ti den fra 
symp tom de but til kir ur gisk be hand ling og 
til ba ke gang av nev ro lo gis ke symp to mer post-
ope ra tivt. Ved ope ra tiv be hand ling in nen tolv 
ti mer opp nåd de 66 % av pa si en te ne kom plett 
re mi sjon (5). Vår pa si ent ble ope rert el le ve ti-
mer ett er symp tom de but og had de så le des 
an tatt god pro gno se.

Pa si en ten had de in gen bed ring i nev ro lo gisk sta-
tus post ope ra tivt. Det ble star tet be hand ling med 
dalteparin (Fragmin, 5 000 IE sub ku tant × 1) før-
s te post ope ra ti ve dag, og han ble ru ti ne mes sig 
be hand let på in ten siv av de ling med mid del blod-
trykk (mean ar te ri al pressu re, MAP) over 85 mm 
Hg den før s te uken (7). MR-un der sø kel se ble gjen-
tat et er ti da ger og vis te til kom met epi du ral 

med lungeveneisolasjon og isthmusblokk. Året 
et er had de han fåt re si div av at rie flim mer med 
på føl gen de ny iso la sjon av alle fire lun ge ve ner. 
INR-ver di en had de blit re gel mes sig kon trol lert 
og had de vært sta bil in nen for mål om rå det 
(2,0 – 3,0).

Ved den ak tu el le inn koms ten på uni ver si tets-
sy ke hu set had de pa si en ten kors rygg smer ter med 
VAS-skår (vi su ell ana log ska la) på 6 av 10, og 
smer te ne økte ved mo bi li se ring. Han var kvalm, 
had de urin re ten sjon og in gen kon troll av mus ku-
la tur rundt en de tar men. Un der sø kel se av un der-
eks tre mi te ter vis te pa ra ly se for alle be ve gel ser fra 
hof te ledd og dis talt. Han had de ned sat sen si bi-
li tet for stikk og be rø ring i beg ge lår, mest ut alt i 
venst re lår, ned sat tem pe ra tur sans i hele venst re 
un der eks tre mi tet og fra kne et og dis talt i høy re 
un der eks tre mi tet. Han had de ut sluk ket ledd sans 
og bi la te ralt ut sluk ket kne- og akil les se ne re fleks. 
Han skå ret 2 – 3 på «Mod i fied neuro-gra de scale», 
(2 = para- el ler tetraparese, 3 = para- el ler tet ra-
ple gi) (3).

Tids vin du et fra pa si en ten fikk akutt e rygg-
smer ter med ut strå ling til han fikk symp to-
mer på ska de el ler kom pre sjon av rygg mar-
gen, med pa ra pa re se, ut sluk ket kne- og akil-
les se ne re flek ser, urin re ten sjon og slapp sfink-
tertonus, var 4,5 ti mer. Pa si en ten bod de i 
nær he ten av uni ver si tets sy ke hus, og ett er 
un der sø kel sen i akutt mott a ket ble han raskt 
over flytt et nev ro ki rur gisk av de ling for ut red-
ning og be hand ling.

Un der sø kel ser ved den ak tu el le inn leg gel sen  
vis te blod trykk 146/68 mm Hg, puls 70 slag/min, 

Ram me 1 

Varselfaktorer ved mulig alvorlig  
underliggende patologi (2). Røde flagg

Ryggplager som debuterer, eller oppfattes 
annerledes enn tidligere plager, ved alder 
under 20 eller over 55 år

Konstante smerter, ev. tiltagende over tid, 
hvilesmerter

Generell sykdomsfølelse, feber og/eller 
vekttap

Traume, kreft, bruk av steroider eller  
immunsuppressiver, stoffmisbruk

Utbredte og eventuelle progrediserende 
nevrologiske utfall

Deformitet i ryggsøylen

Høy SR, uttalt morgenstivhet med varighet 
over en time

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no



4 59TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  5,  2020;  140

NOE Å LÆRE AV

at de fles te røde flagg har lav spe si fi si tet og lav 
sann syn lig hets ra tio for å opp da ge al vor lig  
pa to lo gi, og at det er sum men av fle re røde 
flagg som bi drar til økt opp merk som het om 
mu lig ba ken for lig gen de syk dom (12). Da røde 
flagg ikke er forsk nings ba sert, er nytt e ver di en 
ved screen ing om dis ku tert, og i en ame ri-
kansk over sikts ar tik kel hev des det at røde 
flagg ved rygg smer ter sann syn lig vis er mer 
re la tert til pro gno sen enn til opp da gel se av 
al vor lig un der lig gen de pa to lo gi (13). Screen-
ing med røde flagg kan så le des gi falsk trygg-
het. Gull stan dar den for å opp da ge de sjeld ne 
til fel le ne med al vor lig pa to lo gi vil nok all tid 
være en god anam ne se, mål ret tet kli nisk  
un der sø kel se, so lid me di sinsk kunn skap og 
an svar lig opp føl ging.

An ti koa gu la sjons be hand ling øker ri si ko for 
blød ning, og med øken de bruk av direkte-
virkende ora le antikoagulanter (DOAK) kan 
dett e bli ut ford ren de for kli ni ker ne. På nå væ-
ren de tids punkt er det be skre vet kun fire ka-
sui stik ker med spi nal blød ning re la tert til  
rivaroksaban og kun én ka sui stikk med da bi-
gat ran (Pradaxa). Spi nal blød ning ved bruk av 
direktevirkende ora le antikoagulanter in vol-
ve rer ho ved sa ke lig cer vi kal- og torakalkolum-
na (80 %), men dett e er usik kert på grunn av 
få rap por ter te til fel ler (14).

Vår pa si ent had de klas sis ke symp to mer på 

Norge 125 rygg margs ska der i 2018, hvor av 48 % 
var ikke-trau ma tis ke ska der og 8,8 % had de 
vas ku lær etio lo gi (10).

I lik het med i hjer nen fore kom mer det også 
spon ta ne blød nin ger i rygg mar gen. En tred je-
del er idio pa tis ke, men an ti koa gu la sjons be-
hand ling, vas ku læ re mal for ma sjo ner og blød-
nings syk dom mer i rygg mar gen er van li ge 
år sa ker. Sam men heng mel lom spi nal blød-
ning ved an ti koa gu la sjons be hand ling med 
war fa rin el ler enoksaparin (Klexane) er kjent 
i litt e ra tu ren (3, 6). Aryt mi og hy per ten sjon er 
pre dis po ne ren de fak to rer, og ved an ti koa gu-
la sjons be hand ling i til legg øker ri si ko en for 
spi nal el ler epi du ral blød ning (5).

Vår pa si ent had de fle re ri si ko fak to rer for 
spi nal blød ning: an ti koa gu la sjons be hand-
ling, pa rok sys mal aryt mi og hy per ten sjon. 
Noen land in klu de rer blød nings ri si ko i røde 
flagg ved rygg smer ter, f.eks. Ca na da, der koa-
gu lo pa ti er et rødt flagg (11), men «Na sjo na le 
kli nis ke ret nings lin jer for kors rygg smer ter» 
ver ken in klu de rer el ler om ta ler an ti koa gu la-
sjons be hand ling ved rygg smer ter (2). År sa ken 
kan være at spi na le blød nin ger er sjeld ne, og 
at mål grup pen for ret nings lin je ne er tverr fag-
lig: le ger, fy sio te ra peu ter, ki ro prak to rer, os teo-
pa ter, nap ra pa ter og sy ke plei e re.

Ret nings lin jer for røde flagg ved kors rygg-
smer ter er kon sen sus ba sert (1). Analyse vi ser 

tre mi te ter med TEMS (transcutaneous elec tri cal 
mus cle stim u la tion) og øv el ser for ak ti vi se ring av 
mus ku la tur og ner ve funk sjon i un der eks tre mi te-
ter. Tre nin gen in klu der te syk ling med as si stert 
mo tor hjelp samt av las ten de gang tre ning på tre-
de møl le med fa si li te ring av bek ken og beg ge un-
der eks tre mi te ter. Pa si en ten har hat frem gang  
i kraft ut vik ling, spe si elt på høy re side, samt let 
re duk sjon i mus kel to nus. Han bor nå ale ne i egen 
lei lig het, bru ker rul le stol, kjø rer bil, gjen nom fø rer 
egen tre ning to gan ger per uke og får hjelp av en 
søs ter til vas king og hand ling. Han har nor mal 
av fø ring og ut fø rer selv ka te te ri se ring, men har 
smer ter og spas mer i bena som be hand les med 
pregabalin (Lyrica), gabapentin (Neurontin) og 
baklofen (Baklofen).

Dis ku sjon

På lik lin je med hjer nen ram mes rygg mar gen 
av in farkt og blød nin ger, der cir ka 15 % er blød-
nin ger (6). Blød nin ger i rygg mar gen er sjeld-
ne, og in si den sen er ukjent. Vi gjor de litt e ra-
tur søk i PubMed, men kun ne ikke finne in si-
dens for rygg margs blød nin ger, kun for rygg-
margs in farkt, som er 3,1 per 100 000 per son år 
(9). Til sam men lig ning re gist rer te det na sjo-
na le kva li tets re gis te ret for rygg margs ska de i 

Fi gur 1  Pre ope ra tiv MR-un der sø kel se: Intraspinalt 
sub du ralt he ma tom i nivå Th9–L1 og dis lo ka sjon av 
rygg marg og conus med ul la ris.

Fi gur 2  Post ope ra tiv MR-un der sø kel se: Ut ført la-
min ek to mi i nivå Th9–11. Volumredusert sub du ralt 
he ma tom i ope rert nivå, uend ret sub du ralt he ma tom 
i Th12-nivå. Til kom met intramedullære sig nal for and-
rin ger i nivå Th10–L1.

Fi gur 3  MR-un der sø kel se ti da ger ett er ope ra sjon: Til-
kom met epi du ral an sam ling av ce re bro spinal væs ke 
med mas se eff ekt.



4 60 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  5,  2020;  140

NOE Å LÆRE AV

ti koa gu la sjons be hand ling el ler koa gu lo pa ti 
og akutt e nak ke- el ler rygg smer ter. Rask inn-
leg gel se ved nev ro ki rur gisk av de ling må  
ett er stre bes for di ti den med symp to mer kor-
re le rer med pro gno sen ett er ope ra sjon. Til 
tross for at an ti koa gu la sjons be hand ling og 
koagulopatier øker ri si ko en for spi nal blød-
ning, er dis se fak to re ne ikke in klu dert i røde 
flagg i «Na sjo na le kli nis ke ret nings lin jer for 
kors rygg smer ter», noe som kan føre til at spi-
nal blød ning over s es som år sak til rygg smer-
ter. Vi me ner an ti koa gu la sjons be hand ling bør 
in klu de res i røde flagg i «Na sjo na le kli nis ke 
ret nings lin jer for kors rygg smer ter». Dett e kan 
en ten gjø res ved å leg ge til «Koa gu lo pa ti og 
bruk av antikoagulanter» som et eget punkt 
el ler ved å in klu de re dett e i et ek sis te re nde 
punkt: «Trau me, svulst, bruk av antikoagulan-
ter, ste ro i der el ler immunosuppressiva, stoff-
mis bruk».

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 13.9.2019, før s te re vi sjon inn sendt 25.11.2019,  
god kjent 27.1.2020.

gig av etio lo gi vil pro gno sen være uviss der-
som det pre ope ra tivt fore lig ger al vor li ge nev-
ro lo gis ke ut fall.

Intraspinale blød nin ger med nev ro lo gis ke 
ut fall og be hov for re ha bi li te ring inn går i ka-
te go ri en ikke-trau ma tis ke rygg margs ska der. 
Dis se pa si en te ne vil der for være in nen mål-
grup pen for spinalenhetene i Norge, som er 
lo ka li sert ved St. Olavs hos pi tal, Hau ke land 
uni ver si tets sju ke hus, Oslo uni ver si tets sy ke-
hus og Sunn aas sy ke hus. Kunn ska pen om for-
løp og re ha bi li te ring ett er intraspinal blød-
ning er spar som, men en kel te ka sui stik ker og 
litt e ra tur over sik ter er pub li sert (17, 18). For lø-
pet til vår pa si ent er sam sva ren de med noen 
pub li ser te ka sui stik ker, der pa si en ter med 
intraspinale blød nin ger uten kom plett bort-
fall av mo to rikk og sen so rikk har del vis til - 
ba ke gang av nev ro lo gis ke ut fall, og der et 
visst se kve le er van lig. Ett er spe sia li sert re ha-
bi li te ring vil man ge pa si en ter ha nytt e av opp-
føl ging i re ha bi li te rings in sti tu sjon og pri-
mær hel se tje nes ten.

Den ne ka sui stik ken il lust re rer at spi nal 
blød ning bør vur de res hos pa si en ter med an-

spi nal blød ning. Smer te ne var akutt e og lo ka-
li sert til blød nings ni vå et i rygg mar gen. I en-
kel te til fel ler ett er føl ges smer te ne av smer te-
frie in ter val ler. Der ett er, av hen gig av nivå på 
kom pre sjon av rygg mar gen, ut vik les kraft-
svikt og sen so risk tap. En me ta ana ly se vis te at 
i til legg til akutt e rygg smer ter had de 30 % 
full sten dig pa ra ly se av tarm el ler blæ re for styr-
rel ser (5).

Be slut nin gen om hvor vidt man bør ope re-
re, tas av nev ro kir ur ger, og er av hen gig av 
etio lo gi og pa si en tens kli nis ke sta tus. Blød-
ning kan fore lig ge epi du ralt, sub du ralt, su ba-
rak no idalt el ler intramedullært, og det kan 
være pro ble ma tisk å se på MR-un der sø kel se 
nøy ak tig hvor blød nin gen lig ger. Pa si en ter 
med epi du ral el ler sub du ral blød ning og nev-
ro lo gis ke ut fall bør sterkt vur de res for akutt 
ope ra tiv be hand ling (15, 16). Ved spi na le vas-
ku læ re le sjo ner som blød nings kil de kan in-
ter ven sjons ra dio lo gisk be hand ling vur de res 
i til legg til kir ur gisk be hand ling. For øv rig vil, 
i fra vær av slike vas ku læ re le sjo ner, van lig kir-
ur gisk stra te gi være ade kvat de kom pre sjon 
og skån som eva kue ring av he ma tom. Uav hen-
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Fibrocartilaginøs em bo li  
som år sak til arteria spinalis  
an ter i or-syn drom?

En ung mann ble inn lagt med plut
se li ge lam mel ser i un der eks tre mi
te te ne og fikk på vist in farkt for and
rin ger i med ul la. Fibrocartilaginøse 
em bo li er er en sann syn lig un der 
diagnos ti sert år sak til medullære 
 in fark ter – kan det e ha vært år sa
ken til in fark tet hos vår pa si ent?

En uten landsk mann i 20-åre ne som 
var på be søk hos noen ven ner i Nor-
ge, våk net en natt av in ten se smer ter 
mel lom skul der bla de ne. Sam ti dig 
mer ket han prik kin ger i over- og un-
der eks tre mi te te ne. Smer te ne av tok, 

og han han la seg til å sove igjen. Da han våk-
net noen ti mer se ne re, var kraf ten svek ket i 
ar mer og ben og han klar te ikke å stå. Ven -
nene hans kjør te ham til sy ke hus og bar ham 
inn til akutt mott a ket.

Man nen var frisk fra før og bruk te in gen 
 fas te me di si ner. Det var in gen he re di tæ re syk-
dom mer i fa mi li en. I anam ne sen frem kom det 
ikke noe trau me i for kant av inn leg gel sen. Han 
had de re spi ra sjons fre kvens på 16 per mi nutt, 
blod trykk 120/76 mm Hg, re gel mes sig puls på 

85 slag per mi nutt og in gen fe ber. Alle orien te-
ren de blod prø ver vis te nor ma le funn. Ved nev-
ro lo gisk un der sø kel se ble det av dek ket asym-
me tris ke kraft svek kel ser, pa re ser, i alle fire 
eks tre mi te ter. Venst re un der eks tre mi tet var 
pa ra ly tisk, alt så uten evne til vil je styrt be ve -
gelse. Over høy re hof te var det noe be ve gel se, 
men ikke mot mot stand. Kraf ten her ble gra-
dert til 3/5. Len ger dis talt var det grad 4/5 over 
kne- og an kel ledd. I over eks tre mi te te ne var 
pa re se ne mer utt alt len ger dis talt. Over hånd-
led de ne ble kraf ten gra dert til 3/5 for flek sjon 
og 4/5 for eks ten sjon bi la te ralt. Pa  sien ten 
klarte å hol de ar me ne frem for seg i tre se kun-
der, men venst re arm drif tet mer enn høy re. 
Vi de re var det ned satt fø lel se for stikk fra nivå 
Th3. Ledd san sen, propriopsepsjonen, var be-
vart. Re flek se ne var liv li ge i over eks tre mi -
tetene og ut sluk ket i un der eks tre mi te te ne. 
Plantarresponsene var in dif e ren te. Pa si en ten 
 had de in gen vann la tings trang, men ble li ke vel 
ka te te ri sert for 750 ml urin. Sfinktertonus var 
slapp. Symp to me ne gav mis tan ke om pa to lo gi 
anteriort i cervikalmedulla. MR med ul la ble 
der for ut ført fem ti mer ett er ik tus.

MR-un der sø kel sen vis te lav dif u sjon vent-
ralt i med ul la fra nivå C5–Th1, ut bre del se på 
nes ten 7 cm (fi gur 1). Med ul la var ikke svul len, 
og det ble ikke på vist kon trast opp tak. På ak -
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sia le snitt (fi gur 2) var det i sam me ni vå er økt 
T2-sig nal i frem re horn bi la te ralt, så kalt 
slange øyneutseende, for en lig med ett av de 
kjen te mønst re ne ved is ke mi i for sy nings om-
rå det til a. spinalis an ter i or. Funn med lav dif-
fu sjon med «vas ku lær dis tri bu sjon» gav mis-
tan ke om cy to tok sisk ødem på bak grunn av 
fersk is ke misk ska de. På dett e tids punk tet var 
det in gen hol de punk ter for in fek sjon, da pa-
si en ten var afe bril og had de nor ma le funn på 
blod prø ver. In flam ma sjon var fort satt en mu-
lig dif e ren si al dia gno se. Det var in gen sig nal-
av vik el ler hol de punk ter for in farkt el ler an-
nen pa to lo gi i cer vi ka le virvelcorpora, men 
noe de hyd rer te ski ver. Se ne re sam me dag ble 
det sup plert med CT to tal aor ta, som ikke av-
dek ket dis sek sjon, aneu ris mer el ler an nen 
em bo li kil de.

Pa si en ten ble spinalpunktert sam me dag, 
med nor ma le funn. Iso elekt risk fo ku se ring 
var fer dig ana ly sert en uke se ne re og vis te in-
gen serumulike bånd, som man fin ner ved 
f.eks. dem ye li ni se ren de syk dom mer. Han ble 
lagt på in ten siv av de ling for å iva re ta re spi ra-
sjo nen og hol de et ade kvat mid del blod trykk 
(mean ar te ri al pressu re, MAP) i akutt fa sen av 
in fark tet. Ved å hol de et mid del blod trykk over 
90 mm Hg for søk te vi å for hind re stør rel ses-
øk ning av in fark tet ved å sik re per fu sjon i et 
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mu lig vann skil le om rå de i med ul la. For å 
holde mid del blod tryk ket ble det gitt vaso-
pressor. Dett e ble av slutt et ett er tre døgn, da 
man tenk te øde met i in farkt om rå det var etab-
lert og over sitt stør ste om fang. Pa si en ten var 
hele ti den selv pus ten de. Han had de be ty de lig 
re du sert hos te kraft ini tialt, med toppstrøms-
hastighet (peak ekspiratory flow, PEF) på 170 l/
min, og det var fare for luft veis in fek sjo ner.

På in ten siv av de lin gen had de pa si en ten 

hjer te ryt me over våk ning i tre døgn uten at 
man av dek ket at rie flim mer el ler and re hjer-
te ryt me for styr rel ser. Transtorakal og tran s-
øso fa geal ek ko kar dio gra fi av dek ket ikke noen 
po ten si el le em bo li kil der i hjer tet el ler aor ta. 
Ut vi de de trom bo se prø ver vis te in gen pa to -
logi. Pa si en ten fikk før s te dag met nings do ser 
på 300 mg per os med ace tyl sa li syl sy re og 
klopidogrel, der ett er 75 mg dag lig av hver. Det 
var pro gre sjon av pa re ser de før s te 48 ti me ne, 

før man så en lang som bed ring. Pa si en ten lå 
på in ten siv av de ling i to talt ni da ger, og topp-
strømshastigheten (PEF) kom opp i 250 l/min.

Pa si en ten var godt i gang med mo bi li se ring 
fra sen ge leie da han ble over flytt et til nev ro lo-
gisk sen ge post. Dobbel platehemmende be-
hand ling med ace tyl sa li syl sy re og klopidogrel 
ble av slutt et ett er fire uker, og han ble satt på 
en kel livs lang platehemmende be hand ling 
med klopidogrel. Ett er to uker på sy ke hus i 
Norge reis te pa si en ten til ba ke til hjem lan det 
sitt og mott ok vi de re re ha bi li te ring der. Fem 
må ne der ett er symp tom de but har pa si en ten 
fort satt be ty de li ge pa re ser i alle fire eks tre mi-
te ter og bru ker et gang hjel pe mid del når han 
går. Han har kraft svek kel se sær lig i det venst re 
bei net, over hånd led de ne og i fing re ne. Pa  sien-
ten an gir selv å være ved godt mot til tross for 
at han er pla get av spas ti si tet, smer ter i un der-
eks tre mi te te ne og urin re ten sjon.

Dis ku sjon

Spi na le in fark ter er sjeld ne og står for 0,3 – 1 % 
av alle in fark ter i sen tral ner ve sy ste met (1). I 
stu di er der man har fulgt pa si en ter med spi-
na le in fark ter over fle re år, er det vist at pa -
sient grup pen har stør re sjan se for å kom me 
til ba ke til ar beids li vet og har det bedre emo-
sjo nelt og men talt enn pa si en ter med ce re -
brale in fark ter (1). An ta ke lig vis skyl des dett e 
at pa si en ter med spi na le in fark ter ikke har 
kog ni ti ve se kve ler.

År sa ken til det medullære in fark tet hos vår 
pa si ent ble ikke av dek ket. På MR-bil de ne fore-
lå det Schmorlske im pre sjo ner og lett e de ge-
ne ra ti ve for and rin ger i to ra ka le virvelcorpora. 
Den van lig ste år sa ken til spi nalt in farkt er 
aor ta pa to lo gi el ler at det opp står iat ro gent 
ett er aor ta kir ur gi, men fibrocartilaginøse em-
bo li er er i litt e ra tu ren be skre vet å være en 
sann syn lig un der dia gnos ti sert år sak til med-
ullære in fark ter (2, 3). Teo ri er går ut på at 
 fibro cartilaginøst ma te ria le fra nu cle us pul-
posus i de ge ne rer te ski ver kan mig re re via 
nær lig gen de kar struk tu rer, re tro grad vi de re 
til den ar te ri el le blod for sy nin gen (2, 4). Van-
ligst er em bo li er til med ul la, men det er også 
be skre vet fibrocartilaginøse em bo li er til 
 lun ge, hjer ne, virvelcorpora og costae (2). 
 Fibro cartilaginøse em bo li er er vel kjent i ve te-
ri nær me di si nen, sær lig hos hun der (5). Hos 
men nes ker er sann syn lig vis dett e ofte feil dia-
gnos ti sert som transvers mye litt. Dia gno sen 
er van ske lig å stil le og kan kun be kref tes ved 
ob duk sjon med his to pa to lo gi. Dia gno sen bør 
mis ten kes ved ty pis ke kli nis ke funn som 

Fi gur 1  Sa gitt al difusjonsvektet MR-se kvens med b-1 000 bil de (a) og til hø ren de ADC-kart (ap pa rent dif u si on 
co ef  cient) (b) vi ser lav dif u sjon vent ralt i med ul la fra nivå C5 til Th1, godt for en lig med cy to tok sisk ødem.

Fi gur 2  Ak si alt T2-snitt i nivå C6. Økt sig nal sva ren de til frem re horn bi la te ralt, men nor malt sig nal i om kring-
lig gen de med ul la. Møns te ret om ta les som slan ge øyne (sna ke eyes) og pas ser med for sy nings om rå det for 
a. spinalis an ter i or.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Mot at 27.3.2019, før s te re vi sjon inn sendt 12.8.2019, 
 godkjent 13.12.2019.

dent som å løf te hand le po ser el ler bruk av 
buk pres sen ved toa lett be søk (6). Til skille fra 
in flam ma to ris ke til stan der gir medullære in-
fark ter rask symp tom pro gre sjon ty pisk over 
noen ti mer. Ved in farkt i a. spinalis an ter i or-
ge be tet er propriosepsjon og vib ra sjons sans 
spart, slik som hos vår pa si ent.

rygg- el ler nak ke smer ter ett er fulgt av akutt 
opp stått e og pro gre die ren de pa re ser, for ut -
gåen de av even tu elt mind re trau me, fra vær 
av vas ku læ re ri si ko fak to rer, MR-funn for en lig 
med is ke mi og nor ma le funn i spi nal væs ke 
samt eks klu sjon av and re mu li ge år sa ker. Det 
for ut gå en de trau met kan være noe så be skje-
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Kri te ri er for tvangs inn leg gel se  
– end rin ger fra 1848 til i dag

BAK GRUNN
Tvang og tvangs inn leg gel se i psy kia tri en har de siste 
åre ne blitt gjen stand for stor de batt. Som me ren 2019 
kom det for slag til en ny lov, tvangsbegrensningsloven, 
som skal sam le all lov giv ning om tvang un der én lov. Blir 
lo ven ved tatt, vil det bli et likt ram me verk for bruk av 
tvang både i so ma tik ken og i psy kia tri en. På bak grunn av 
dett e øns ket vi å un der sø ke hvor dan tvangs inn leg gel se 
har blitt pro ble ma ti sert, de batt ert og lov fes tet tid li ge re.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi har sett på de tre sen tra le lo ve ne (og for ar bei de ne til 
dis se) som er ved tatt in nen psy kisk hel se vern i Norge. 
Sær skilt har vi tatt for oss kri te ri e ne for tvangs inn leg 
gelse, som vi har prøvd å for stå i lys av sin sam tid.

RE SUL TA TER OG FOR TOLK NING
Sel ve tvangs lov giv nin gen be holdt man ge grunn leg gen
de trekk fra 1848 via 1961 til 1999, selv om hold nin ge ne til 
tvang end ret seg. Lov end rin gen fra 2017 vi ser imid ler tid 
en be ty de lig end ring i sy net på tvang i psy kisk hel se vern. 
Hvis tvangsbegrensningsloven blir ved tatt, vil tvun gent 
psy kisk hel se vern ikke len ger re gu le res i et se pa rat 
lov verk.

MA RIE-THE RE SE DA SIL VA ØV RE GARD
mt.ovregard@gmail.com

ANNE KVEIM LIE
Institutt for hel se og sam funn (HELSAM)
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED FUNN
Si den 1848 har vi hatt tre sen tra le 
lov giv nin ger in nen psy kisk hel se
vern, i 1848, 1961 og 1999.

Tvangs lov giv nin gen end ret seg 
be mer kel ses ver dig lite gjen nom 
dis se åre ne.

En lov end ring fra 2017 som krev de 
bort fall av sam tyk ke kom pe tan se, 
in ne bar en stor og his to risk end ring.

I den fore slått e tvangsbegrensings
loven sam les all lov giv ning om 
tvang i én lov, og den ne vil over flø
dig gjø re psy kisk hel se vern lo ven.

I juni 2019  la det re gje rings opp nevn te 
tvangs ut val get frem en mur stein av et ut
kast til en ny lov, den så kal te tvangsbe
grensningsloven. Lov ut kas tet tel ler 800 
si der og har som for mål å sam le inn i én 
lov alle be stem mel ser om tvang i psy kisk 

hel se vern, spe sia li sert rus be hand ling, so ma
tisk hel se hjelp og i om sor gen for per so ner 
med ut vik lings hem ning. Grunn struk tu ren i 
lov for slaget er hen tet fra re gel ver ket om 
tvang i so ma tik ken (da gens ka pitt el 4 A), og 
be slut nings kom pe tan se hos pa si en ten vil ha 
av gjø ren de vekt. Lov for slaget har blitt møtt 
med ster ke pro tes ter, blant an net fra Le ge for
en in gen. For oss reis te de batt en et be hov for 
å vite mer om hvor dan tvang tid li ge re had de 
blitt vur dert, lov fes tet og de batt ert i psy kia 
trien.

Vi har valgt å kon sen tre re oss om kri te ri er 
for tvangs inn leg gel se, alt så hvem som har 
kun net ta ini tia tiv til inn leg gel se og hvil ke 
kri te ri er som mått e være opp fylt for å få gjen
nom fø re en innleggelse med tvang. En ytt er
li ge re be grens ning er at vi har sett på de en
kel te lo ver da de kom, og ikke på de man ge 
end rin ger som har vært gjort mel lom hver ny 
lov i form av for skrif ter etc.

Me to de

I ja nu ar 2018 ut før te før s te for fatt er et litt e ra
tur søk i sam ar beid med bib lio te kar. Vi søk te 
også i NORART, Oria, JSTOR, Idunn.no og 
 Bokhylla.no ett er ar tik ler om psy kia tri lov giv
nin gen på 1800 og 1900tal let med fo kus på 
tvang over for pa si en ter. Vi har også fulgt opp 

re fe ran  sene i litt e ra tu ren vi fant, og har søkt i 
andre  for fatt ers Endnotebib lio tek. Som pri
mær kil der har vi brukt lov teks te ne til de tre 
mest sen tra le lo ve ne om tvang mot voks ne og 
do ku men ter fra lo ve nes for ar beid i Stor tin get, 
som ko mi té inn stil lin ger, odels tings pro po si
sjo ner, stor tings for hand lin ger og of ent li ge 
ut red nin ger. Vi har un der søkt hvor dan lo ve ne 
har om talt og vur dert bruk av tvang ved inn
leg gel ser og prøvd å for stå lo ve ne i lys av  de res 
sam tid.

Fra Gu la ting til Stor ting

Helt til ba ke til nor røn tid kan en finne spor 
av lov giv ning rett et mot de «gale». I Chris ti an 
V’s dans ke lov fra 1683 ble of ent li ge myn dig
he ter gitt an led ning til å kun ne sper re inne 
«nogen ra sen de, el ler galind» ved man gel på 
slekt nin ger som kun ne ta vare på ved kom
men de (1, s. 13).

Ett er selv sten dig he ten i 1814 har Stor tin get 
ved tatt tre sen tra le lo ver for å re gu le re dett e 
fel tet: Lov om Sindssyges Be hand ling og For
plei ning (sindssygeloven) i 1848 (2), lov om 
psy kisk hel se vern i 1961 (3) og lov om etab le
ring og gjen nom fø ring av psy kisk hel se vern i 
1999 (4).

Sindssygeloven – pio ner ar beid 
og en manns verk
I 1848, da vi fikk vår før s te sindssygelov (2), var 
de mo kra ti et Norge fort satt i sin spe de be gyn
nel se. Na sjo nen var ung, in sti tu sjo ner skul le 
byg ges og grunn leg gen de lo ver ved tas. Be
folk nin gen var i vekst, og sam fun net i end ring 
(5). Sindssygeloven ble ved tatt i sam me pe 
riode som en rek ke and re lo ver, som blant 
an net straf e lo ven av 1842, fatt ig lo ven av 1845 
og feng sels lo ven av 1857, som til sam men kan 
kal les lan dets før s te sto re so si al po li tis ke re
form bøl ge (6, s. 117). Vi fikk vår før s te sinds
sygelov bare ti år ett er ver dens før s te (i Frank
ri ke). Til sam men lig ning fikk Sve ri ge sin lov i 
1858 og Dan mark først i 1938, mens Island ikke 
har noen egen lov (7, 8).

Bak grun nen for lo ven var at «gal skap» på 
be gyn nel sen av 1800tal let ble de fi nert som 
syk dom og der med en opp ga ve for me di si
nen, både i Eu ro pa og i Norge (7, s. 34, 9). I 
Norge kart la sen tra le ak tø rer som pro fes sor 
Fre de rik Holst (1791 – 1871) ved det nye uni ver
si te tet i Kris tia nia, og le gen Her man We del 
Ma jor (1814 – 54) for hol de ne som «sinns sy ke» 

lev de un der i Norge. De gav en dys ter ka rak
te ris tikk av si tua sjo nen (6, s. 115, 7, s. 51, 10). 
Ma jor ar gu men ter te for at det bur de opp ret
tes asyl for be hand ling av pa si en te ne og at 
be hand lin gen mått e lov fes tes. Dett e skul le 
bi dra til både mer ver di ge for hold og mu lig
het for bed ring for pa si en te ne (6, s. 113).

Ma jor for fatt et lov ut kas tet, som ble ved tatt 
av Stor tin get 17. au gust 1848 (7, s. 58). Kir ke 
komi te en men te at det ikke kun ne være tvil 
om «Ønskeligheden og Nødvendigheden af, 
en Lov, sigtende til at hæmme dis se On der» 
(11, s. 471). Pa si en te ne ble an sett som syke og 
be hand lings tren gen de og ikke kun som uro
ele men ter som kun ne straf es og stues vekk.

Lo ven var ikke bare blant ver dens før s te, 
den var også ba ne bry ten de på fle re om rå der. 
Ma jor var opp tatt av å be skytt e pa si en te ne 
mot vil kår lig bruk av tvang og fore slo der for 
opp rett el se av kon troll kom mi sjo ner. De skul
le fun ge re som en til syns og kon troll ord ning 
over for asy le ne og så le des tryg ge pa si en te nes 
retts sik ker het. Kon troll kom mi sjo ne ne var 
ene stå en de i sitt slag ved opp rett el sen og har 
blitt stå en de frem til i dag (12). Lo ven bæ rer 
ge ne relt preg av å skul le re gu le re et tid li ge re 
retts løst om rå de.

I sindssygeloven var det over le gen som be
stem te hvor vidt en inn leg gel se skul le finne 
sted, men po li ti el ler på rø ren de kun ne ta ini
tia tiv til inn leg gel sen. Ho ved kri te ri et var at en 
var «sindssyg». Dett e be gre pet ble inn ført i 
lov ver ket uten noen pre sis de fi ni sjon (11, 
s. 129). Man anså at et sinns sykt men nes ke 
ikke had de egen vil je og der med ikke kun ne 
leg ge seg inn fri vil lig (13, s. 137).

I til legg til ho ved kri te ri et om sinns syk dom 
mått e minst ett av to til leggs krav være opp
fylt: en ten at inn leg gel sen var «hen sikts mes
sig» for pa si en ten selv el ler nød ven dig for å 
opp rett hol de den of ent li ge or den og sik ker
het. Det var den ak tu el le in sti tu sjo nens lege 
som av gjor de hvor vidt de nød ven di ge kri te 
rie ne var opp fylt (2).

I 1848 var den ne lo ven på man ge må ter for
ut for sin tid, men sam ti dig bar den sterkt 
preg av sin sam tid. I et sam funn hvor en «hus
far» ved lov (hustuktsretten) had de rett og 
plikt til å tuk te alle i sin hus stand (5, s. 164), er 
det ikke så be mer kel ses ver dig at pa ter na lis me 
var re ge len hel ler enn unn ta ket og at den sy
kes stem me og selv be stem mel ses rett var helt 
fra væ ren de.

Lo ven ble stå en de i 113 år, men det skjed de 
man ge vik ti ge til føy el ser og end rin ger un der
veis. Blant an net ble det åp net for fri vil li ge 
inn leg gel ser i 1935.

32
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1961 – om sorg  
i vel ferds sta tens em ning
100 år ett er var Norge igjen i en vik tig om stil
lings fase. Den an nen ver dens krig had de satt 
spor. Kri gens gru som he ter, blant an net in nen 
psy kia tri en i NaziTysk land, satt e retts sik ker
he ten ved fri hets be rø vel se un der lu pen. For
ar bei de ne til den nye lo ven på psy kia tri fel tet 
in klu der te en re de gjø rel se for fri hets be rø 
velse og «inn grep i den per son li ge fri het fore
tatt i ad mi nist ra ti ve or ga ner med hjem mel i 
so si al og me di si nal lov giv nin gen» (14). Un der 
ka te go ri en «ab so lutt fri hets be rø vel se» fore
kom både feng sels straff og inn leg gel se i 
sinns sy ke hus. And re vik ti ge for ut set nin ger 
for lo ven var en ny be folk nings vekst ett er kri
gen og at den skan di na vis ke sam funns mo del
len be gyn te å ta form. Sta ten ble sta dig mer 
ak tiv, og øns ket å sør ge for vel ferd og trygg het 
for sine inn byg ge re. Fel les skaps fø lel sen var 
sterk, den po li tis ke si tua sjo nen sta bil og idea
 let om lik het både øko no misk og kul tu relt var 
sterkt verd satt (15, s. 140).

Nett opp den ne kul tu rel le ens ret tin gen 
gjor de det å falle uten for nor men eks tra pro
ble ma tisk. In sti tu sjo ner ble brukt som en 
løs ning for de som ikke pas set inn i ett er
krigs ti dens mal, noe som også pre get psy kia
tri en (15, s. 174). Fag fel tet var pre get av be
hand lings op ti mis me i den ne pe ri oden. En 
rek ke nye be hand lings me to der (som ikke har 
tålt ett er ti dens lys sær lig godt, for eks em pel 
in su lin sjokk og lo bo to mi) had de blitt inn ført 
i mel lom krigs ti den og un der kri gen (16), og 
i mid ten av 1950åre ne kom psy ko far ma ka og 
an ti de pres si ve mid ler på mar ke det (16, 
s. 360).

I 1951 ble det ned satt en ko mi té som skul le 
gjen nom gå og re vi de re 1848lov giv nin gen. 
 Ko mi te en la frem sin inn stil ling i 1955 med 
ut kast til en ny lov (17), som ble ved tatt i 1961. 
En ty de lig end ring fra 1848 er at pa si en ten 
reg nes med blant dem som kan sør ge for å få 
på plass hjelp (ta bell 1). Inn leg gel se uten pa
si en tens sam tyk ke kun ne bare skje hvis den 
al vor lig sinns li den des nær mes te el ler of ent
lig myn dig het be gjær te det. I til legg til be
gjæ ring om inn leg gel se mått e det fore lig ge 
lege opp lys nin ger fra inn leg gen de lege, noe 
som er statt et kra vet om «sinnssykeattest» fra 
1910.

På sy ke hu set mått e sy ke hu sets lege kon sta
te re at det fore lå «al vor lig sinns li del se». Dett e 
ble an gitt som et ufra vi ke lig krav for tvangs
inn leg gel se (17). Be gre pet al vor lig sinns li del se 
skul le er statt e sinns syk dom, som had de fått en 

«ne ga tiv, følelsesbetonet klang» (18). Al vor lig 
sinns li del se (psy ko se) ble fore slått, slik at 
sinns syk dom kun ne re ser ve res for bruk i straf
fe lo ven (17). Ett er be hand ling i Stor tin get gikk 
man i en de lig lov inn for å bru ke kun al vor lig 
sinns li del se, for di or det psy ko se kun ne vir ke 
inn snev ren de i gren se til fel ler (14, s. 24). Sinns
li del se had de blitt in tro du sert al le re de i 1935 i 
for bin del se med lov om ad gang til å bli inn
lagt i asyl ett er eget øns ke. Be gre pet sinns sy ke 
ble an sett å be teg ne de som var for syke til å 
ha egen vil je og føl ge lig ikke kun ne leg ge 
seg inn fri vil lig. Sinns li den de skul le så le des 
være et over ord net be grep som også fav net de 
som kunne be om inn leg gel se selv (13, s. 137). 
I ko mi  teens inn stil ling i 1955 ble be gre pet 
sinns  liden de de fi nert som alle med en sy ke lig 
sinns til stand, både de med «nev ro ser» og 
«psy ko ser» (17).

Le gen på sy ke hu set mått e dess uten fast slå 
at til leggs kri te ri e ne fore lå, dvs. at inn leg gel se 
enten var til det beste for den syke selv, el ler 
nød ven dig for den of ent li ge or den og sik ker
het, el ler (og dett e var nytt i for hold til 1848 
og gjen spei let ti dens be hand lings op ti mis me) 
av hen syn til mu lig hel bre del se el ler ve sent
lig bed ring ved sy ke hus be hand ling. Nytt i 
1961 var dess uten mu lig he ten for å leg ge inn 
ukla re til fel ler til ob ser va sjon selv om kri te 
rie ne for tvun gen inn leg gel se ikke var opp
fylt. I tråd med prin sip pet om asyl su ve re ni tet 
ble det be fes tet at over le gen var den som 
skul le vur de re om en inn leg gel se var til det 
beste for den syke selv. Over le gen kun ne i 
 vis se til fel ler gå imot de på rø ren des øns ker. 
Pa si en tens stem me var i stor grad fra væ ren de 
også i 1961.

I lov om psy kisk hel se vern ble ikke or det 
tvang be nytt et (17). I ste det bruk te man uten 
eget sam tyk ke og uten den sy kes sam tyk ke. I 
for ar bei de ne sto det at den pa si ent grup pen 
det var snakk om å be hand le uten eget sam
tyk ke, «mang ler syk doms inn sikt» og «er ute 
av stand til å ta vare på seg selv» (14).

Mye end ret seg både i sam fun net og i psy
kia tri en i pe ri oden 1848 – 1961. Blant an net var 
det en stor stilt in sti tu sjons ut byg ging over 
hele lan det, med sto re asy ler. Den nye lo ven 
var der for et nød ven dig til skudd i ti den. Gjel
den de rett ble opp da tert på de fles te punk ter, 
men til før te ikke mye nytt i kri te ri e ne for 
tvangs inn leg gel se. Pa si en ten var mer «syn lig» 
i lo ven av 1961, men først og fremst som en 
pa si ent som mått e tas vare på.

1999 – tvang  
i men nes ke ver dets tid
I 1999 var ikke len ger lik het det som best be
skrev det nors ke sam fun net. Im pul ser fra 
 and re land og kul tu rer, kvin ne kamp og ung
doms opp rør had de gjort sam fun net mer 
mang fol dig. Ett er krigs ti dens sto re fel les skaps
pro sjekt var på man ge må ter full byr det i en 
trygg vel ferds stat, og in di vi det had de fått en 
helt sen tral plass (15).

For hol det mel lom pa si ent og lege had de 
blitt grunn leg gen de end ret gjen nom 1970åre
nes opp rør mot au to ri te ter. Si den 1960åre ne 
had de også psy kia tri en hatt sin in ter ne mot
stands be ve gel se mot det etab ler te gjen nom 
anti psy kia tri en. Det ble op po nert både mot 
asyl in sti tu sjo nen, be hand lings re gi me ne og 
sel ve for stå el sen av men ta le li del ser. Anti 
psykia tri en før te ikke til en gjengs end ring i 
opp fatt el sen av hva psy kia tri og psy kia tris ke 
li del ser er, men dens inn fly tel se bi dro til å 
end re makt struk tu rer og til å deinstitusjona
lisere psy kia tris ke pa si en ter i vår del av ver
den (6, s. 130).

Men nes ke verd, retts sik ker het og pa si en tens 
be hov stod helt sen tralt i lov om etab le ring 
og gjen nom fø ring av psy kisk hel se vern av 
1999 (18). En del men te at den ne lo ven ble ved
tatt i se nes te laget. Al le re de i 1981 ble det opp
nevnt et ut valg som skul le vur de re be ho vet 
for nye retts reg ler in nen psy kisk hel se vern. I 
1988 la ut val get frem en of ent lig ut red ning 
(19) med ut kast til ny lov. Ut val get så spe si elt 
på retts sik ker het og tvun gen be hand ling i et 
pa si ent per spek tiv og fore slo end rin ger i tvun
gent psy kisk hel se vern uten å re pre sen te re et 
dras tisk brudd med de gjel den de ho ved prin
sip pe ne. Ar bei det som hel het må an ta ke lig 
for stås i lys av Reit gjer detskan da len som had
de blitt av dek ket kort tid tid li ge re. Gra den av 
ulov lig bruk av fri hets be rø vel se, tvangs mid ler 
og fy sisk av straf el se på Reit gjer det sy ke hus 
gjor de det klart at ty de lig lov re gu le ring på 
om rå det fort satt var nød ven dig (4, s 356). Til 
tross for dett e fikk ikke lov ut kas tet til strek ke
lig til slut ning i hø rings run den, og en lov pro
po si sjon ble ikke frem met for Stor tin get før 
et tiår se ne re (20, s. 83).

Både i lo ven fra 1999 og i stor tings for hand
lin ger (21) i for kant er det ty de lig at tvang ble 
an sett som noe pro ble ma tisk som mått e re
gu le res og be gren ses. Pa si en te nes retts sik ker
het og le ve for hold på in sti tu sjo ner er mer 
pre si sert og de talj rikt be skre vet i den ne lo ven 
enn den fore gå en de. Li ke vel for ble kri te ri e ne 
for tvangs inn leg gel se i ho ved sak uend ret. 
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Ta bell 1  For ut set nin ger og kri te ri er for tvangs inn leg gel se i lo ve ne fra 1848, 1961, 1999 og den fore slått e nye lo ven (tvangsbegrensningsloven).

Lov av 1848 Lov av 1961 Lov av 1999 Foreslått ny lov

Hvem kan be  
om innleggelse?

Ikke spesifikt 
 angitt, men politi
øvrigheten nevnes 
som eksempel

Pasienten selv, pasientens 
nærmeste eller offentlig 
myndighet

Offentlig myndighet eller  
pasientens nærmeste.  
Dette falt bort i 2006.

Hvem avgjør 
innleggelse?

Overlegen ved 
asylet

Overlegen på den aktuelle 
institusjonen

Den faglig ansvarlige Den faglig ansvarlige

Kriterier  
for tvangs
innleggelse

Ufravikelig 
krav

Sindssygdom Alvorlig sinnslidelse Alvorlig sinnslidelse Sterkt behov for behandling for 
psykiske helseproblemer (unntak: 
Hvis det er fare for andre, da bru
kes «alvorlig sinnslidelse»)

Tilleggskrav Innleggelse er 
hensiktsmessig  
for pasienten 
(lege avgjørelse) 
eller 
sikrer offentlig 
sikkerhet/orden

Innleggelse er til det beste 
for den syke (legeavgjø
relse) 
eller 
nødvendig for den offent
lige orden 
eller 
avverger vesentlig fare  
for andres liv eller helse 
eller 
gir utsikt til helbredelse 
eller forspillelse av 
 vesentlig bedring1 
og 
Helhetsvurdering er gjort

Manglende innleggelse kan 
føre til at pasienten i bety
delig grad får redusert utsikt  
til helbredelse eller vesentlig 
bedring 
eller 
gir stor sannsynlighet for 
vesentlig forverring i meget 
nær framtid 
eller 
utgjør en nærliggende og 
alvorlig fare for eget eller 
andres liv eller helse 
og 
frivillig psykisk helsevern  
er forsøkt eller er åpenbart 
formålsløst 
og 
pasienten har hatt rett til  
å uttale seg 
og 
man har gjort en helhets
vurdering om innleggelse er 
til det beste for pasienten 
og 
legeundersøkelse er foretatt 
og 
gjeldende institusjon er  
i tilfredsstillende faglig  
og materiell stand

Nærliggende og alvorlig fare for 
personens liv eller vesentlig helse
skade 
og/eller 
Manglende beslutningskompetanse 
(unntak: fare for andre) 
og/eller 
Fordelen med tiltaket for personen 
overstiger klart ulempene 
og/eller 
Personen må antas å ville ha sam
tykket til det hvis vedkommende 
var beslutningskompetent (unntak: 
fare for andre) 
og/eller 
Tiltaket er egnet og nødvendig for  
å begrense den aktuelle skaden 
og/eller 
Tillitsskapende tiltak og alternativ  
til tvang er prøvd 
og/eller 
Institusjonen er faglig og materielt  
i stand til å tilby hjelp 
og/eller 
Personen er undersøkt av to leger 
og/eller 
Fordelen med tiltaket skal klart 
overstige ulempene

Kriterier for 
frivillig innleg
gelse

Ikke mulig før  
i 1935. Fra 1935: 
Ingen lovgitte 
kriterier. Søknad  
til asylbestyreren

Pasientens evne til selv  
å ta bestemmelsen. Over
legen bedømmer om 
innleggelse er til det 
beste.

Må kunne samtykke: forstå 
begrunnelsen for frivillig 
psykisk helsevern

Gjør ikke motstand

Regulering av 
tvangsmidler

Ja Nei2 Ja Ja

Regulering  
av tvangs
behandling

Nei Nei (begrenset adgang  
til tvangsbehandling kom  
i 1984 i en egen forskrift)

Ja Ja

Pasientens rolle  
i loven

Paternalisme.  
Pasientens stemme 
var totalt fravæ
rende

Pasienten var første
instans. Ved psykose 
mistet pasienten med
bestemmelsesretten  
og ble omsorgsmottaker

Bevisst forhold til pasien
tens integritet. Pasientens 
behov kom frem i lovformu
leringer. Uttalelsesrett.

Menneskeverd og menneskerettig
heter står sentralt. Forutsetter at 
beslutningskompetanse er vurdert.

1  Gjelder hvis pasientens nærmeste motsetter seg innleggelse.2Ble tatt ut av lovgivningen da det ble ansett som regler av administrativ art som 
heller skulle reguleres i forskrift, noe det også ble.
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 ra di kalt nytt i psy kia tri lov giv nin gen – nem lig 
at be slut nings kom pe tan se mått e fore lig ge. 
Det er kan skje den hitt il mest be tyd nings ful le 
end rin gen i regelverket rundt tvangsinnleg
gelser si den 1848lo ven.

Tvangsbegrensningsloven vil, hvis den blir 
ved tatt, med fø re en rek ke and re end rin ger 
som in ne bæ rer noe langt mer enn å kon so li
de re gjel den de rett. Dia gno ser og dia gno se
nære vil kår i tvangs hjem le ne vil i stor ut strek
ning fjer nes og er statt es med krav om fra vær 
av be slut nings kom pe tan se og et «sterkt be
hov» for det ak tu el le til ta ket. At det skal fore
lig ge en nær lig gen de og al vor lig ri si ko for liv 
el ler ve sent lig hel se ska de, er et gjen nom gå 
ende vil kår, og be hand lings kri te ri et vi de re 
føres ikke. I til legg er det vekt på at pa si en ten 
ville ha sam tyk ket til det der som hen had de 
be slut nings kom pe tan se. Dett e står sen tralt i 
FNkon ven sjo nen om rett ig he te ne til men nes
ker med ned satt funk sjons ev ne.

At tvang er et svært al vor lig inn grep i et 
men nes kes in te gri tet, har pre get re gu le rin
gen av tvangs bruk i psy kia tri en helt si den 
1848. Nav net på det nye lov ut kas tet, tvangs
begrensningsloven, ty der på at ho ved in ten
sjo nen er å be gren se tvang. Det er i så fall noe 
helt nytt, og ikke så lite pa ra dok salt. Hvis 
tvang bare var et onde som skul le be gren ses, 
ville det ikke vært be hov for en lov. Lo ven skal 
gi hel se per so nell mu lig he ter til å bru ke tvang 
de gan ger det er helt nød ven dig. Ti de ne har 
for and ret seg si den Ma jor skrev sitt lov ut kast 
i 1848. Tvang som skjer bare for di le gen sy nes 
det er det beste, uav hen gig av hvor kom pe
tent pa si en ten er til å ta be slut nin ger selv, er 
ikke len ger mu lig – selv om en kel te psy kia te re 
nok frem de les har pro ble mer med å svel ge 
det.

Som den ne der lands ke fi lo so fen An ne ma rie 
Mol har hev det, har imid ler tid den nye «valg
lo gik ken» som nå gjen nom sy rer hel se tje nes
ten i de vest li ge land, gjort det van ske li ge re – 
ikke enk le re – å ar bei de sam men med pa si en
te ne for å hånd te re de sam men satt e og inn
fløk te si tua sjo ne ne som opp står i prak sis. Det 
mot satt e av om sorg er ikke tvang, men neg li
sje ring og tvang med hen blikk på å gjen opp
rett e au to no mi kan være om sorg (24). Hvis 
re gel ver ket blir for opp tatt av ab strak te prin
sip per løs re vet fra be hand lings kon tekst, kan 
re sul ta tet bli at vi of rer de sva kes te på au to no
mi ens al ter.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 19.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 30.1.2020, 
 godkjent 26.2.2020.

og rett ig hets per spek ti vet. Det fore slo der for 
at man gel på be slut nings kom pe tan se skul le 
være et vil kår for tvun gent psy kisk hel se vern 
og at det skul le være et krav om an tatt sam
tyk ke der per so nen ikke er beslutningskom
petent. I til legg ble det fore slått skjer pet krav 
til be grun nel se og kon troll av tvang (20).

Pauls rudut val gets ar beid bi dro til fle re 
end rin ger i psy kisk hel se vern lo ven. Ett er at 
lov for slage ne ble frem met i 2016, ble de fore
slått e end rin ge ne gitt full til slut ning av Stor
tin get. De vik tig ste end rin ge ne tråd te i kraft 
1. sep tem ber 2017. Blant an net ble kra ve ne til 
den skrift li ge ved taks be grun nel sen om tvun
gent psy kisk hel se vern skjer pet, fore byg ging 
og be grens ning av tvang kom inn i for måls
pa ra gra fen og det ble lagt vekt på pa si en tens 
rett til å utt a le seg om tvang. Den stør ste og 
mest de batt er te end rin gen var at mang len de 
sam tyk ke kom pe tan se ble et av kri te ri e ne for 
tvun gent psy kisk hel se vern, tvun gen ob ser va
sjon, tvangs be hand ling med me di ka men ter 
og tvangs er næ ring. Kri te ri et fal ler bort ved 
nær lig gen de og al vor lig fare for eget liv el ler 
and res liv el ler hel se. Med mind re det er fare 
for dett e, kan en nå for før s te gang ikke an ven
de tvang mot et men nes ke som vur de res sam
tyk ke kom pe tent.

Et vann skil le i lov giv nin gen

Tvang i psy kia tri lov giv nin gen har både end ret 
seg mye og sam ti dig over ras ken de lite fra vår 
før s te til vår hitt il siste lov giv ning. 1848 var 
pre get av be hand lings op ti mis me og et øns ke 
om å be skytt e pa si en te ne fra ikkefag lig og in
kom pe tent tvangs bruk. Lo ven av 1961 ble til i 
en tid da kri gens er fa rin ger ak tua li ser te fri
hets be rø vel se. Ett er krigs ti dens end re de au to
ri tets hold nin ger gjor de at tvangs bruk ble 
kraf tig pro ble ma ti sert og men nes ke rett ig hets
per spek ti vet ble sta dig ster ke re. Dett e ble del
vis in te grert i den tred je lo ven (i 1999). Ved alle 
de tre lo ve ne var det et ufra vi ke lig krav om at 
pa si en ten mått e ha en al vor lig sinns  lidel se/
sinns syk dom, selv om for stå el sen av hva dett e 
in ne bar, end ret seg noe. I til legg mått e vis se 
til leggs vil kår være opp fylt (ta bell 1).

Psy kia tri lov giv nin gen har vært dy na misk 
og med sup ple ren de for skrif ter og retts prak
sis. End rin ge ne har alt så skjedd un der veis, 
ikke gjen nom ny lov giv ning med egent lig 
nytt inn hold, men ved at de nye lo ve ne har 
kon so li dert gjel den de rett i et opp da tert lov
språk. End rin gen i lo vens vil kår fra 2017 var 
be mer kel ses ver dig for di den inn før te noe 

 Al vor lig sinns li del se var fort satt det ufra vi ke
li ge ho ved kri te ri et (i den ne lo ven for stått som 
psy ko se el ler til sva ren de funk sjons tap), og 
til leggs kra ve ne nær mest iden tis ke. Noen til
leggs krav som sik ret pa si en te nes rett ig he ter 
og med be stem mel ses rett ytt er li ge re, ble til
ført (ta bell 1). I til legg ble det lov fes tet at pa 
sient rett ig hets lo ven (22) også skul le gjel de i 
psy kisk hel se vern. Med den ne fulg te reg ler 
om in for ma sjon, rett til med virk ning, krav til 
et gyl dig sam tyk ke og rett til jour nal inn syn.

Bort fall av sam tyk ke kom pe tan se var også 
en del av dis ku sjo nen rundt pa si ent rett ig hets
lo ven, som ble ved tatt på sam me tid som psy
kisk hel se vern lo ven. Ho ved re ge len var at hel
se hjelp bare kun ne gis med pa si en tens sam
tyk ke, men at sam tyk ke kom pe tan sen kun ne 
bort fal le ved til stan der som gjør at pa si en ten 
ikke er i stand til å for stå hva sam tyk ket om
fatt er, her un der psy kis ke for styr rel ser. Krav 
om sam tyk ke kom pe tan se i fri vil lig psy kisk 
hel se vern kom inn i psy kisk hel se vern lo ven 
med hen vis ning til pa si ent rett ig hets lo ven 
(18). Li ke vel ble det den gang ikke dis ku tert 
hvor vidt bort fall av sam tyk ke kom pe tan se 
skul le gjel de for tvun gent psy kisk hel se vern. 
Til gjen gjeld skul le de batt en rundt psy kia tris
ke pa si en ters sam tyk ke kom pe tan se ved bruk 
av tvang kom me til å pre ge star ten på det nye 
mil len ni et.

2017 – det be svær li ge sam tyk ket

På 2000tal let ble det ned satt fle re ar beids
grup per og ut valg for å vur de re bru ken av 
tvang i psy kisk hel se vern opp mot psy kisk 
hel se vern lo ven og pa si ent rett ig hets lo ven. 
Spe si elt stor be tyd ning for lov end rin gen som 
tråd te i kraft i 2017, had de Pauls rudut val get, 
som le ver te sin of ent li ge ut red ning i 2011. Ut
val gets man dat var å «ut re de etis ke, fag li ge og 
retts li ge si der av da gens reg ler og prak sis om 
tvang in nen psy kisk hel se vern» (20, s. 14). Sen
tralt for ar bei det var FNkon ven sjo nen om 
rett ig he te ne til men nes ker med ned satt funk
sjons ev ne (CRPD), ved tatt i FN i 2006 og ra ti fi
sert av nors ke myn dig he ter i 2013 (23). Ut val
gets lov end rin ger var ment som bi drag til å 
nå kon ven sjo nens mål om å for hind re dis kri
mi ne ring av per so ner med funk sjons ned set
tel se, her un der men nes ker med psy kis ke li
del ser. Sær re gu le ring av tvangs inn grep i psy
kisk hel se vern lo ven kan for stås som slik dis
kri mi ne ring (20).

Ut val get øns ket å vi de re fø re mu lig he ten for 
tvangs be hand ling, men også å styr ke bru ker 
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Beigh ton-skår

Bil det vi ser en pa si ent med hyperek
stensjon i al bue. Leddhypermobilitet 
de fi ne res som ev nen til å be ve ge ledd 
ut over fy sio lo gisk  be ve gel ses om rå de 

(1, 2). En viss grad av ge ne ra li sert hy per mo bi
li tet er rap por tert hos 17,6 –21,1 % i eu ro pe is ke 
be folk nin ger ved bruk av Beigh tonskår med 
gren se ver di ≥ 4 (3). Beigh tonskår er et sett 
enk le tes ter som be nytt es til å vur de re om det 
kan fore lig ge hy per mo bi li tet (1). Per so ner 
med ge ne ra li sert hy per mo bi li tet er i de fles te 
til fel ler uten pla ger, men et mind re tall rap
por te rer om lo ka li ser te dif u se ledd smer ter 
og fø lel se av sub luk sa sjon/luk sa sjon (3). Ledd
hypermobilitet sees også ved noen ar ve li ge 
bin de vevs syk dom mer med økt strekk bar het 
i hud og vas ku lær skjør het i symp tom bil det 
(2).

Un der sø kel se og skå ring gjen nom fø res på 
føl gen de vis:
1.          Pasienten legger hele håndflatene flatt mot 

gulvet med strake knær. Dersom dette lett 
kan gjennomføres, er testen positiv og gir 
ett poeng.

2.          Hyperekstensjon kne er > 10° når knærne 
strekkes maksimalt bakover.

3.           Hyperekstensjon albue er > 10° når armene 
er utstrakt maksimalt og håndflatene opp 
(bildet).

4.        Undersøker skyver tommelen i volar ret
ning mot underarm. Dersom tommel be
rører underarm, er testen positiv.

5.           Undersøker skyver femte finger bakover 
mens håndflate og underarm ligger flatt 
mot underlaget. Dersom vinkelen på femte 
MCPledd > 90°, er testen positiv.

Punkt 2 – 5 gjen nom fø res bi la te ralt og gir ett 
po eng ved po si tivt ut slag i hvert ledd, mak si
malt ni po eng (1). Tes ten reg nes som po si tiv 
ved skår ≥ 5 for voks ne og ≥ 6 for barn (1).

Pa si en ten har gitt sam tyk ke til at bil det blir pub li sert.

Mott att 30.7.2019, før s te re vi sjon inn sendt 2.1.2020, 
 godkjent 11.2.2020.
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Bør man jus te re for bak - 
grunnsva riab ler i en ran do mi sert stu die?

I en ran do mi sert kon trol lert 
stu die skal det ikke være sy ste
ma tis ke for skjel ler i bak grunns
va riab ler mel lom be hand lings
grup pe ne. En kel te gan ger  
kan det li ke vel være for nuf tig  
å jus te re for noen for hånds  defi
ner te va riab ler i de sta tis tis ke 
ana ly se ne.

Noen gan ger har man bak grunns va riab ler 
som kan være ster ke pre dik to rer for ut falls 
varia be len. I en ob ser va sjo nell stu die er va riab
ler ofte skjev for delt mel lom grup pe ne, og de 
kan da opp tre som konfundere og med fø re 
for vent nings skjev het (bias) i es ti mert ef ekt 
hvis man ikke jus te rer for dem. I en ran do mi
sert kon trol lert stu die vil det ikke være noen 
sy ste ma tisk skjev for de ling. Men man kan øke 
sta tis tisk styr ke – og der med pre si sjo nen i ef
fekt es ti ma tet – ved å jus te re for slike va riab ler 
(1, s. 417). Ef ekt på sta tis tisk styr ke er stu dert i 
(2) og (3), der man jus ter te for inn til fire pro
gno stis ke va riab ler samt tre va riab ler som ikke 
had de ef ekt og var «støy». Sta tis tisk  styr ke 
 kun ne økes ve sent lig ved å in klu de re ster ke 
pro gno stis ke va riab ler, og styr ken ble lite re du
sert ved å in klu de re va riab ler som var «støy».

Økt pre si sjon
I en ran do mi sert kon trol lert stu die sam men
lik net vi to be hand lings for løp for pa si en ter 
med hof te brudd (4, 5). Den pri mæ re ut falls
va ria be len var mo bi li tet, målt med screen ing
tes ten «Short Phys i cal Per for man ce Bat ery» 
(SPPB). Det e er en ska la va ria bel som går fra 0 
til 12, og en dif e ran se på over 0,5 reg nes som 
kli nisk re le vant (4). Pa si en tens al der, kjønn og 
type brudd var for hånds vur dert som mu li ge 
pre dik to rer for mo bi li tet, og det ble jus tert for 
dis se. Vi fant en kli nisk re le vant og sta tis tisk 
sig ni fi kant ef ekt fire må ne der et er ope ra sjon 
(fi gur 1). Vi ser av fi gu ren at den jus ter te ana
ly sen ga prak tisk talt sam me es ti mat som den 
ujus ter te, men med sma le re kon fi dens in ter
vall og la ve re pver di, noe som van lig vis vil 
være til fel le. I lo gis tisk re gre sjon kan det også 
være ak tu elt å jus te re for slike pre dik to rer, 

men da blir es ti ma tet van ske li ge re å tolke 
(1, s.417).

Det er helt av gjø ren de at man forhånds
definerer hvil ke va riab ler man vil jus te re for, 
for å unn gå fis king et er de bak grunns va riab
le ne som gir la vest pver di. Alle de tre for
hånds de fi ner te bak grunns va riab le ne ble be
holdt i ana ly sen (4), selv om kjønn vis te seg å 
ikke ha noen be tyd ning (data ikke vist).

Et an net eks em pel er kovariansanalyse i en 
ran do mi sert kon trol lert stu die der man må
ler en ver di både før be hand ling og ved opp
føl ging (6). Ut gangs ver di en av ut falls va ria be
len er van lig vis en me get sterk pre dik tor og 
kan øke pre si sjo nen i ef ekt es ti ma tet.

Stra ti fi se ring og mul ti sen ter stu di er
Hvis ran do mi se rin gen blir gjort se pa rat in
nen for ka te go ri er av bak grunns va riab ler, for 
eks em pel al der el ler kjønn, kal les det stra ti fi
sert ran do mi se ring. En kor rekt ana ly se bør ta 
hen syn til dis se stra ti fi se rings va riab le ne ved 
å jus te re for dem i ana ly sen (7).

Noen stu di er in klu de rer pa si en ter fra fle re 
sent re, for eks em pel fle re kli nik ker. Pa si en ter 
ved sam me kli nikk kan ofte være mer lik hver
and re enn pa si en ter ved for skjel li ge kli nik ker. 
Det e bør man ta hen syn til i ana ly sen.

Kon klu sjon
Det kan en kel te gan ger være for nuf tig å jus
te re for bak grunns va riab ler i en ran do mi sert 
kon trol lert stu die. Men dis se va riab le ne må 
være spe si fi sert før man gjør ana ly ser.
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Mobilitet (SPPB)

0 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,40,2

Ujustert analyse, p = 0,017

Justert analyse,  p = 0,008

Fi gur 1  Sam men lik ning av to be hand lings for løp for hof te brudds pa si en ter (4). Ef ekt på mo bi li tet målt med 
«Short Phys i cal Per for man ce Bat ery» (SPPB) fire må ne der et er ope ra sjon, fra en li ne ær blan det ef ektmo dell 
(mix ed model). Es ti mat, 95 % kon fi dens in ter vall og pver di fra jus tert ana ly se som er rap por tert i (4), og fra ujus
tert ana ly se av de sam me da ta ene.
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Er næ rings sta tus av vi ta min og spor ele ment

Un der er næ ring og feil er næ ring 
er vanleg hos sju ke og eld re, men 
førekjem også i svan ger skap,  
i vekstperiodar og ved einsidig 
di ett. For å sikra op ti mal vi ta
min og spor ele ment sta tus er 
det vik tig med rett dia gnos tikk.

Mik ro næ rings stof a er es sen si el le substansar 
som me treng å få til ført i små meng der for 
nor mal kropps funk sjon. Mik ro næ rings stof a 
omfattar ni vassløyselege vi ta min (vi ta min B1, 
B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 og C), fire feittløyse
lege vi ta min (vi ta min A, D, E og K), jern og 
spor ele ment som jod, kopar, krom, man gan, 
mo lyb den, se len og sink. Vi ta mi na er anti
oksidantar, prohormon el ler kofaktorar i me
ta bols ke reaksjonar, me dan spor ele men ta er 
ka ta ly tis ke el ler struk tu rel le komponentar i 
or ga nis ke mo le kyl. Man gel på mik ro næ rings
stof kan i ytste fall gje livstrugande tilstandar 
som be ri be ri (man gel på vi ta min B1), pel la g ra 
(vi ta min B3) og skjør buk (vi ta min C). På verds
basis er man gel på til dømes jern, jod, sink og 
vi ta min A svært utbreidd og as so siert med 
auka barnedødelegheit, ane mi, re du sert psy
ko mo to risk ut vik ling, vekst hem ming, re du

sert in fek sjons for svar og blindheit (1). Me dan 
utt al te mangeltilstandar er uomstridde, er det 
ge ne relt stor usemje om konsekvensane av 
mind re utt alt el ler sub kli nisk man gel (2, 3).

Re fe ran se om rå de
Dei fles te mik ro næ rings stof a og fleire me ta
bols ke markørar kan målast i blod el ler urin, 
men tol kin ga er ofte pro ble ma tisk. I me di
sinsk bio kje mi bru kar me ofte re fe ran se om
rå de, som skal vera dei sen tra le 95 % av ana ly
se re sul ta ta i ei frisk be folk ning. Re fe ran se om
rå de kan etablerast for uli ke kjønn og al ders
grup per og egnar seg godt til å vurdera en do
ge ne bio kje mis ke parametrar som krea ti nin 
og al bu min. Re fe ran se om rå da for mik ro 
nærings stof avheng der imot av ytre faktorar 
som jords monn, sol strå ling og kosthaldet i 
be folk nin ga re fe ran se om rå det er ba sert på. 
Til dømes er re fe ran se om rå det for serumfolat 
(vi ta min B9) 5 – 29 nmol/l i No reg, me dan det 
er 16 – 109 nmol/l i USA, der ein til set fo lin sy re 
i mjø let (4, 5). Eit anna døme er vi ta min B12, 
der kon sen tra sjo nen i se rum re flek te rer inn
ta ket av ani mals ke mat va rer. Med and re ord 
vil eit lågt fo lat nivå i USA vera i nor mal om rå
det i No reg, me dan eit lågt vi ta min B12nivå i 
No reg vil vera i nor mal om rå det i In dia (3, 5).

Ak sjons gren ser
Re fe ran se om rå da skildrar vi ta min og spor
ele ment ni vå et i be folk nin ga, men fortel alt så 

ikkje kva som er ade kvat el ler op ti mal sta tus. 
Til det bør ein hel ler bru ka ak sjons gren ser, 
også kjent som kli nis ke be slut nings gren ser. 
Tra di sjo nelt er ak sjons gren se ne ba sert på ty
delege teikn på tom me la ger, men det er au
kande for stå ing for at også sub kli nisk man gel 
kan svekka hel sa (6). Det er til dømes dårleg 
me di sinsk prak sis å venta med in ter ven sjon 
til jern man gel har ført til mikrocytær ane mi. 
Me mei ner at det bør bru kast dia gnos tikk og 
ak sjons gren ser som sikrar op ti mal vi ta min 
og spor ele ment sta tus.

Ut ford rin ga er å fin na gode biomarkørar og 
ak sjons gren ser. Me bru kar her vur de ring av 
jern sta tus som eit døme, men prin sip pa kan 
også gjelda for and re mik ro næ rings stof.

For dia gnos tikk av jern sta tus bør ein måla 
serumferritin, serumløyseleg transferrin
reseptor el ler retikulocytthemoglobin. Hos 
barn er serumferritinnivå mel lom 5 og 20 µg/l 
brukt som ak sjons gren ser for jern man gel, 
men fleire he ma to lo gis ke parametrar vert 
først sta bi li ser te ved serumferritin over 30 µg/l 
ved al der un der 13 år og ved serumferritin over 
40 µg/l ved al der mel lom 13 og 19 år (7). Når me 
veit at jern ikkje ber re er vik tig for he mo glo
bin ni vå et, men også for nor mal psy ko mo to
risk ut vik ling og funk sjon (8), bør me vurdera 
å sett a ak sjons gren se ne for låge serumferritin
verdiar høgare enn i dag.
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På de 70 000 fav ners dyp

Ver den lå bok sta ve lig talt for Mar te Jürgensens føt er da hun fikk drøm me job ben i FN, men så fikk hun 
ME et er en mononukleoseinfeksjon. To år sei ne re ble hun frisk et er sit livs stør ste snu ope ra sjon.

Egent lig skul le hun bli fy si ker.
– Det var mitt lil le opp rør mot 

den rå den de hold nin gen om at 
man bør stu de re me di sin når 
ka rak te re ne er gode nok. Men 
fy sikk var litt tørt og kje de lig,  

og så kom tan ken om at jeg ville gjø re en 
for skjell og bli lege. Det var vel ide a lis ten  
i meg som slo inn, sier hun tørt.

Un der stu di et kom in ter es sen for in ter na
sjo nal hel se. Det be gyn te med Hel se uten 
gren ser, me di sin stu den te nes hu ma ni tær 
aksjon, hvor på hun en ga sjer te seg i å bygge 
opp Stu den te nes freds pris un der Den in ter
na sjo na le stu dent fes ti va len i Trondheim.  
Så ble det to ut veks lings opp hold i SørAf ri ka, 
og ett er endt tur nus be gyn te hun på en 
dok tor grad om hiv og aids i Zam bia, før  
hun fikk drøm me job ben som ju ni or eks pert 
i UNAIDS. Nå skul le hun ut i ver den!

Syk dom men
På vei til Ugan da ble li vet snudd på ho det 
for Mar te. Hun fikk fe ber og hals vondt. Det 
gikk ikke over. I Ugan da er fe ber av ukjent 
år sak all tid ma la ria, så hun fikk be hand ling 
med ki nin før hun til slutt selv titt et seg  
i hal sen og stil te dia gno sen mo no nuk le ose.

Mar te ble vel dig dår lig og inn så at hun 
mått e rei se hjem til Norge for å kom me til 
hek te ne. Til frisk nin gen lot vente på seg.

– Jeg gikk inn i en slags dva le. Jeg satt i en 
stol sto re de ler av da gen og tenk te på at jeg 
bur de kla re å sett e ting i opp vask ma ski nen 
før mine for eld re kom hjem fra jobb. Da jeg 
mer ket at ener gi ni vå et økte litt, prøv de jeg  
å være litt mer ak tiv, med det re sul tat at jeg 
falt sam men like ut matt et som før.

– En gang jeg skul le til fast le gen, ble jeg 
for bi gått av en gam mel dame med rul la tor! 
Jeg kom inn i et møns ter med mye unn  gå

else som jeg nå for står var med på å opp rett
hol de symp to me ne. Sam ti dig var det en stor 
taps opp le vel se å gi fra seg drøm me job ben, 
jeg viss te jeg ald ri ville få en slik mu lig het 
igjen.
– Hvor dan tak let du den sor gen?

– Jeg mått e jo bare lære meg å ak sep te re  
at li vet var satt på vent. På en måte ble jeg 
red det av at jeg had de så lite over skudd at 
jeg ikke en gang mak tet å være for tvi let, det 
var for ener gi kre ven de, for tel ler Mar te, og 
sier at det gav en helt ny inn sikt i hvor dan 
folk har det når de er syke over lang tid.

– Det var så skam fullt å for tel le om dia gno
sen. ME er stig ma ti sert blant folk flest, men 
kan skje al ler mest blant kol le g er. Jeg meld te 
blant an net av bud på et kull ju bi le um for  
å slip pe å for tel le om syk dom men.

Ett er nes ten et år ble Mar te in klu dert  
i rituksimabstu di en, en dobbeltblindet 
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MAR TE JÜR GEN SEN

Født 1977

Cand.med., NTNU 2005

Tur nus tje nes te, Hau ge sund og Karm øy 
2005 – 07

Ph.d.sti pen diat, Uni ver si te tet i Bergen 
2007 – 12

Lege i spe sia li se ring i psy kia tri, Hel se Bergen 
2012 – 16

Lege i spe sia li se ring i psy kia tri, Solli DPS 
2016 – 19

Over le ge, OCDtea met / Kli nikk for 4dagers
behandling, Hel se Bergen 2019–

pla ce bo kon trol lert stu die, for å un der sø ke 
om rituksimab kun ne ha ef ekt mot ME.

– For di alle mine pla ger opp le vdes som  
så fy sis ke, gav det me ning at det mått e  
en me di sin til for å bli frisk. Litt ett er fore  
slo min klo ke fast le ge hen vis ning til psy 
kiater Bjar te Stub haug i Skå ne vik, in nerst  
i en fjord i Sunn hord land. Jeg ble da tatt  
ut av rituksimabstu di en, men jeg var 
 kom met til et punkt der jeg føl te jeg mått e 
prø ve alt.

Snu ope ra sjo nen
– Så satt jeg da en dag på fer ja inn over fjor
den og hek let – noen go der kom det jo ut  
av å være syk.

Hun hum rer ved tan ken på at hun had de 
be gynt å hek le.

– Jeg had de in gen for vent ning om å bli 
frisk, men trod de jeg skul le lære å mest re 
syk dom men min bedre. Jeg be stem te meg 
for å leg ge bort all lege skep sis og ikke stil le 
kri tis ke spørs mål i de fire da ge ne be hand lin
gen skul le vare. Å ryg ge inn i be hand lin gen 
ville være å spen ne bein for meg selv. Jeg 
mått e rett og slett gi det en sjan se og ta 
spran get fullt og helt.

Hånd i hånd med lett fy sisk ak ti vi tet, som 
li ke vel var langt ut over det hun had de turt 
prø ve de to åre ne hun var syk, var be hand
lin gen kon sen trert rundt mind ful ness, en 
mo der ne ver sjon av en eld gam mel bud d
histisk me di ta sjons tra di sjon.

– Mind ful ness in ne bæ rer også å ak sep te re 
li vet som det er, frem for å kjem pe mot, 
sam ti dig som det også har inn slag av me ta
kog ni tiv te ra pi – det å kun ne for hol de seg  
til tan ker og symp to mer på en an nen måte. 
Rent fy sio lo gisk tror jeg en av funk sjo ne ne 
til mind ful ness er å dem pe sym pa tisk ak ti
ve ring og der med dem pe stress re ak sjo ner 
og ak ti ve ring av im mun sy ste met. Vi lær te 
blant an net å skifte fo kus fra hvor dan man 
har det i krop pen til san sing av ytre ting  
og å være til ste de her og nå.

I de to åre ne Mar te had de vært syk, had de 
hun au to ma ti sert det å hol de fo kus på ener
gi øko no mi se ring. Hun had de lært at hun 
all tid mått e finne ut hvor mye hun tål te,  
og så gjø re om trent 70 % for ikke å bli mer 
ut matt et.

– Den ne mo ni to re rin gen var nok hen sikts
mes sig den før s te pe ri oden da im mun sy ste
met job bet mot mo no nuk le osen, men gled 

så over i en fase der tro en på at jeg ikke tål te 
ak ti vi tet, holdt meg nede.

På fire da ger ble Mar te Jør gen sen frisk. 
Ett er to år. Vi må stoppe opp beg ge to og 
dve le litt ved tan ken. Mar te bry ter still he ten:

– Dett e var den stør ste snu ope ra sjo nen  
jeg har hatt i mitt liv, ut bry ter hun med glød 
i øy ne ne.

– Det var på gren sen til å være ma gisk!
Sam ta len vår glir inn mot Sø ren Kierke

gaards fi lo so fi om at et men nes ke i ek si sten
si ell kri se må kaste seg ut på de 70 000 fav
ners dyp uten sik ker hets nett. Hans tan ker 
fra mid ten av 1800tal let går rett inn i Martes 
er fa rin ger 150 år sei ne re.

– Det var en lang pro sess å kom me dit jeg 
var da jeg tok imot Stubhaugs be hand lings
til bud. De to åre ne jeg var syk, had de jeg 
nær sagt tapt alt – jobb, so si alt liv og tro en 
på at jeg kun ne ut rett e noe. Jeg valg te selv  
å ta imot be hand lings til bu det be tin gel ses
løst. In gen pres set meg, ver ken NAV el ler 
and re. Det tror jeg er vel dig vik tig for å få 
ef ekt. Val get må kom me in nen fra. Jeg 
 had de mye å vin ne og lite å tape, og skjøn te 
at hvis jeg gikk halv veis inn, ville jeg sa bo 
tere mine egne mu lig he ter til å få ut bytt e  
av be hand lin gen. Å møte noen som sa at  
jeg ville bli bedre, var også helt nytt for meg 

«Å ryg ge inn i be hand lin gen 
ville være å spen ne bein  
for meg selv»
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og vel dig vik tig for at jeg skul le våge å ta 
dett e val get.

Frisk
Opp over bak ker var noe av det Mar te unn
gikk i syk doms pe ri oden. Vel hjem me ville 
hun prø ve om hun var helt frisk.

– Da var det bare å vel ge mel lom Bergens 
sju fjell, sier hun med et smil.

Val get falt på Løv stak ken. På vei opp over 
bruk te hun tek nik ke ne hun had de lært. 
Fo ku set var på vin den mot hu den, far ge ne 
på bloms te ne og ly den av in sek ter og fug ler, 
og ikke på krop pen og symp to mer. Uten  
å leg ge mer ke til det kom hun len ger enn 
hun had de tenkt – len ger enn hun had de 
gått på fle re år uten å kjen ne noen symp to
mer.

– Tro kan flytt e fjell, sier hun, og for tel ler 
at det var en enorm mest rings fø lel se da hun 
ett er hvert kom så nær top pen at det var for 
dumt å snu.

– Ut sik ten jeg fikk, var enorm, og ju be len 
over å kla re det var enda stør re! Det føl tes 
som om ver den lå for an mine føtt er – på en 
helt an nen måte den ne gan gen.

Mar te åp ner for at selv om hun ble frisk 
med dett e opp leg get, be hø ver ikke det bety 
at alle med ut matt el se vil ha sam me ut bytt e 
av be hand lin gen.

– Til bu det er kon tro ver si elt i de ler av 
MEmil jø et, men at psy ko lo gis ke me to der 
vir ker på ME, be vi ser ikke at ME er en psy
kisk til stand. Symp to me ne er i høy es te grad 
fy sis ke og re el le, men det be tyr ikke at vi 
ikke kan på vir ke dem. For meg er det vik tig 
at krop pen er en hel het der det ikke er et 
skille ved hal sen mel lom psy kis ke og fy sis ke 
syk dom mer. Hjer nen er et fan tas tisk or gan 
med man ge uut nytt e de mu lig he ter. Be hand
lin gen jeg fikk, spil ler på nett opp dett e.

Nytt vei valg
Det er snart ti år si den Mar te ble frisk. Hun 
har valgt en ny kar rie re vei. Nå job ber hun 
som psy kia ter i Hel se Bergen med et fire 
da gers kon sen trert be hand lings til bud til 
pa si en ter med tvangs li del se og and re angst
li del ser.

– Den snu ope ra sjo nen jeg selv gjen nom
gikk, var en øye åp ner for meg om hva som  
er mu lig selv i det som opp le ves som en 
fast låst si tua sjon. Også hos våre pa si en ter  
i angst be hand ling har jeg sett stor end ring  
i lø pet av få da ger når de vel ger å gi helt slipp 
og gå fullt og helt inn for be hand lin gen.

Hun strå ler av en tu si as me over fa get sitt:
– Det er fan tas tisk å jobbe her med et 

evi dens ba sert be hand lings til bud som vi vet 
vir ker. For di ef ek ten er så godt do ku men
tert, for mid ler vi en trygg het og tro på 

 bed ring som gjør det lett e re for pa si en ten  
å vel ge å ta imot be hand lin gen, selv om den 
er kre ven de.
– Fire da gers in ten siv be hand ling – blir ikke 
pa si en te ne vel dig slit ne un der veis?

– Jo, men sam ti dig opp le ver pa si en te ne en 
enorm lett el se ved å mest re ting de ikke har 
trodd de skul le kla re. Selv om det er svært 
kre ven de, sy nes de det er verdt inn sat sen. 
Jeg tror at noe av år sa ken til at pa si en te ne 
vel ger et så kre ven de be hand lings til bud 
som de får hos oss, er at det er så mye li del se 
i de res liv at de er vil li ge til å kaste seg ut på 
dypt vann, ak ku rat slik jeg valg te da jeg dro 
til Skå ne vik.

Hvor dan vir ker be hand lin gen?
Mar te har re flek tert mye over hva som 
egent lig skjed de i Skå ne vik.

– Nå som jeg har et fag lig grunn lag og  
en viss dis tan se til det som skjed de, sy nes 
jeg det er lo gisk at be hand lin gen vir ket. 
Stub haug gav meg tro og håp på å kun ne  
bli bedre. Dett e satt e meg i stand til å ta  
en av gjø rel se om å gå fullt og helt inn for 
opp leg get og end ret hele inn stil lin gen til  
at jeg var uhel bre de lig syk. Han gav meg  
så noen helt kon kre te tek nik ker for å slutt e  
å fo ku se re på symp to mer og ikke minst 
slutt e å mo ni to re re dem.

– Det er trist å ten ke på at blant an net 
bo steds ad res se be stem mer hvil ken be hand
ling man får. Ge ne relt fal ler MEpa si en te ne 
mel lom fle re sto ler. Psy kia tri en ser på dem 
som so ma tisk syke, mens so ma tik ken ofte 
ikke har be hand ling å til by, sier hun og 
fort sett er:

– Når det gjel der min his to rie, tror jeg vi 
kan dele syk doms for lø pet i to. I be gyn nel sen 
var det en im mu no lo gisk pro sess som skap
te symp to me ne, og for å kla re meg i den 
fa sen var det vik tig å unn gå ak ti vi tet. Men så 
gled jeg inn i nes te fase der im mu no lo gi en 
var mind re frem tre den de, og da var det 
red se len for mer ut matt el se som opp rett
holdt symp to me ne. Det var ikke mu lig for 
meg å mer ke den ne end rin gen, det føl tes 
helt likt, og jeg fort satt e der for å hånd te re 
meg selv som jeg had de gjort i til stan dens 
tid li ge fase.

Re cov ery Norge
Først nå vel ger hun å gå ut med sin his to 
 rie. I 2019 holdt hun et fore drag for le ger  

i Kø ben havn med titt e len «Mitt livs snu ope
ra sjon». Hun er også ak tiv i et nett verk som 
he ter Re cov ery Norge, der man øns ker  
å for mid le at det er mu lig å bli frisk av ME.

– De som blir fris ke, blir fort usyn li ge. Det 
å stik ke seg frem som hel bre det for ME gir 
ofte ne ga tiv opp merk som het, ikke minst  
i MEmil jø et, og er man blitt frisk, vil man  
jo helst leg ge det hele bak seg. Ett er at vi  
har for talt våre his to ri er, vet vi at fle re ME
pa si en ter har valgt å ta imot be hand ling  
og blitt fris ke. Det er så sterkt at det er verdt 
ube ha get med å gå ut med min his to rie.

Vi sitt er på kon to ret til Mar te. Det er lite, 
spar tansk inn re det, men ryd dig. På veg gen 
har Mar te hengt opp et vak kert, men litt 
unn se lig bil de hun tok da hun var i be hand
ling i Skå ne vik. Vi ser vak re bøketrestammer 
som ba der i ly se grønt blad verk.

– Det vek ker gode as so sia sjo ner og fun ge
rer som en hus ke lapp for hvor dan mind ful
ness hjalp meg i min sto re snu ope ra sjon.  
Jeg ser på bil det hver dag og kjen ner på hvor 
takk nem lig jeg er for at jeg fikk rett be hand
ling på rett tid, av slutt er hun.

JAN NI KE REY MERT
jannike.reymert@gmail.com

«Hjer nen er et fan tas tisk  
or gan med man ge uut nyt te de 
mu lig he ter»
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Per Olav Hognestad drev egen fastlegepraksis i Fredrikstad, men la ned og begynte som allmennspesialist hos 
Volvat. – En veloverveid beslutning, sier han. Alle foto: Christian Tunge

Job ben som vel ges bort

Den en gang så fris ke, fer ti le og vi ta le fast le ge ord nin gen er om gjort 
til en 19 år eld re ord ning med til navn kri se. Og i en ord ning i kri se er 
det van ske lig å få folk til å jobbe. Det var vel dig bra, og vel dig gøy 

til å be gyn ne med, sier Per 
Olav Hog ne stad, spe sia list  
i all menn me di sin.

– Vi var tre kol le ga er som 
star tet opp et fast le ge kon tor 

sam men i Fredrikstad sent rum. Det var 
in ter es sant med alle opp ga ve ne vi skul le 
ad mi nist re re. Vi måt e være «alt mu lig menn» 
og skifte alt fra lys pæ rer til spi ra ler, ler han.

Hog ne stad og kol le ga ene star tet Brygga 
le ge kon tor i 1998 og ble der et er inn lem met 
i fast le ge ord nin gen i 2001.

– De før s te åre ne i fast le ge ord nin gen gikk 
bra. Men et er hvert for and ret pre mis se ne 
seg grad vis. Til tross for uend ret lis te leng de, 
end ret ar beids må ten seg ra di kalt i lø pet av 
de 15 åre ne vi holdt det gå en de.

Ad mi nist ra tiv byr de og lite fag lig mil jø  
er ho ved ar gu men te ne for å vel ge bort all
menn me di sin. Det vi ser den nye stu di en fra 
Legeforskningsinstitutet som nå er pub li
sert i Tids skrif tet.

– Li ke vel fin ner vi at det er fle re år sa ker 
som er vik ti ge når le ger vur de rer all menn
me di sin. Det tol ker vi dithen at bil det er 
sam men sat. For man ge le ger er det en 
kom bi na sjon av man ge år sa ker som gjør  
at all menn me di sin vel ges vekk når yr kes 
retnin gen sta kes ut, for kla rer før s te for fat er 

av den nye stu di en Ce ci lie Normann Bir ke li, 
ph.d.kan di dat og råd gi ver ved Legeforsk
ningsinstitutet.

Sto re var sel lam per har blin ket og man  
har alar mert po li ti ke re og hel se myn dig 
heter i man ge år. Alt for man ge går ut av 
ord nin gen, og alt for få kom mer inn. Med all 
den ne ga ti ve opp merk som he ten er det ikke 
rart at noen vel ger seg bort, slut er el ler ikke 

«De første årene i fastlege-
ordningen gikk bra. Men etter 
hvert forandret premissene 
seg gradvis»
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Hun vi tren ger
Fast le geNorge had de egent lig trengt en 
som Mar te Sko gen Evje – en ung kvin ne lig 
lege som iden ti fi se rer seg mer med all
menn me di sin enn en sy ke hus til væ rel se. 
Men hun valg te alt så bort all menn me di si
nen. Hun kan krys se av på fle re av år saks fak
to re ne som Legeforskningsinstitutet spur te 
om i sin un der sø kel se.

I dis trikts tur nus var hun i Ås, hvor hun 
fikk prøvd seg på hel se sta sjon, sy ke hjem  
og le ge vakt.

– Jeg lik te godt dis trikts tur nu sen, med 
god vei led ning og en flot kom mu ne over 
lege. Jeg fikk et rea lis tisk inn trykk av all
menn le ge til væ rel sen og ar beids hver da gen 
som selv sten dig næ rings dri ven de, for tel ler 
Evje, og ut dy per:

– Min vei le der had de mye ad mi nist ra tivt 
ar beid. Han had de ar bei det i man ge år og 
var svært dre ven og ef ek tiv, men var ær lig 
om at ar beids hver da gen had de end ret seg 
mye de siste åre ne. Jeg gjor de meg noen 
re flek sjo ner, sær lig da jeg un der veis i tur
nus ti den fikk mit før s te barn.

Mens Evje full før te tur nus, had de hun 
be stemt seg for ret nin gen vi de re. Hun fikk 

legges frem til påske, men er på grunn av 
unntakstilstand og covid19 trolig ikke prio
ritert med det første. All menn me di si ne ren 
me ner det trengs en real om struk tu re ring 
og til fø ring av res sur ser.

– Man må iva re ta de etab ler te fast le ge ne og 
sam ti dig få inn fle re le ger, slik at mer av ti den 
kan bru kes med pa si en te ne. På den må ten  
får man unge le ger med fa mi lie til å øns ke 
seg inn i en slik jobb. Og det må skje raskt!

Han på pe ker at all menn me di sin er en 
flot jobb når man kan ska pe sin egen 
 ar beids plass og ar bei de selv sten dig.

– For meg var det utro lig gi ven de å bygge 
opp prak si sen sam men med gode kol le g er 
og med ar bei de re og ska pe min egen hver
dag. Fast le ge kon to ret var den beste ar beids
plas sen jeg noen sin ne har hat, sier han og 
leg ger til:

– De før s te åre ne.

en gang vur de rer å ar bei de i et «syn ken de 
skip». Men de fles te le ger i Norge har li ke vel 
et hjer te for ord nin gens in ten sjon.

– Vi ble svar te per. Fast le ge ne over tok alle 
opp ga ver og pro blem stil lin ger in gen and re 
had de en løs ning på. Jevn lig økte an tall 
ar beids ti mer. Fra 40 til 50 til 60 ti mer i uken. 
Vi ar bei det mer og mer gra tis om kvel den. 
Det kan ikke fak tu re res noe sted, sier Hog ne
stad.

– Da sam hand lings re for men kom i 2012,  
sa en kol le ga av meg: «Sy ke hu set ‘sam mer’ 
og vi ‘hand ler’». Det ble inn ført man ge ka na
ler inn til fast le ge ne uten til fø ring av res sur
ser. In ten sjo ne ne bak re for men er jo gode. 
Men et er min me ning end te den med  
å fun ge re som en inn spa rings mu lig het for 
sy ke hu se ne på be kost ning av res surs ster ke, 
krea ti ve og ar beids vil li ge fast le ger.

Vel over veid be slut ning
– Jeg bruk te man ge år på å ta be slut nin gen 
om å tre ut av fast le ge ord nin gen. Selv føl ge
lig er det sam men sat, men ho ved år sa ken 
var ut vik lin gen av fast le ge rol len i lø pet av 
de siste åre ne. Jeg vur der te fle re al ter na ti ver, 
men li ker all menn me di sin al ler best. Da 
til bu det om å be gyn ne i Vol vat i Fredrikstad 
kom, tak ket jeg ja.

Han for tel ler at det ikke var godt å opp 
leve fast le ge ord nin gen som et lang somt 
syn ken de skip – som han hop pet av i tide.

– Red nings ar bei det går for lang somt.  
Det trengs mer krea ti vi tet og hand le kraft  
i end rings ar bei det.

Hog ne stad for tel ler at det pri va te tverr fag
li ge sen te ret har en an nen måte å ar bei de 
på.

– Vi set er av mye tid til hver pa si ent. Til 
tross for at det kos ter mer for pa si en te ne,  
er de vel dig for nøy de. Det gir meg stor til
freds stil lel se å ha god tid sam men med 
pa si en te ne. All menn le ger li ker jo pa si ent
kon takt. Vi li ker ikke uri me lig mye tid  
i mø ter med Nav og lik nen de.

Han ser li ke vel ut ford rin ge ne med at  
ikke alle har råd til å gå til Vol vat.

– Vi er et sup ple ment til det of ent li ge.  
De fles te tren ger ikke bru ke le gen sin så ofte. 
Fle re sier de ald ri har møt fast le gen sin. 
Man ge bru ker meg el ler and re le ger i Vol vat 
som sin fas te lege. Noen fra min tid li ge re 
fast le ge prak sis, som har brukt meg i 15 – 20 
år, har valgt å føl ge meg over til Vol vat. Til
gjen ge lig het og time på da gen tel ler mye.

Hognestad har lave forventninger til 
helseminister Bent Høies handlingsplan for 
fastlegeordningen. Den skulle opprinnelig 

Marte Skogen Evje valgte seg Giftinformasjonen ved Folkehelseinstitutet som arbeidsplass, men vurderte også 
allmennmedisin.

«Man må ivareta de etablerte 
fastlegene og samtidig få inn 
flere leger»

Se originalartikkel side 442
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I til legg vi ser un der sø kel sen at hele 75 % 
fak tisk sy nes all menn me di sin er spen nen de.

Han pus ter nes ten ikke. Klev kan det på 
rams. Alle ar gu men te ne. Alle fak ta ene. For
en in gen har ropt i ti år. Vars let kri sen. Ståt  
i alle de ne ga ti ve me die opp slage ne.
– Jeg aner en viss mot vil je mot enda fle re 
re por ta sjer og ar tik ler om fast le ge kri sen 
blant dem som fak tisk hol der ut og står  
i til væ rel sen på dag lig ba sis?

– Du har ret. Men vi har vært helt av hen 
gige av at noe gjø res. Det er en hår fin 
 ba  lan se. Man må etab le re en kri se for stå el se. 
Det siste året fø ler jeg at po li ti ker ne har tat 
det inn over seg. Nå er det et være el ler ikke
være for fast le ge ord nin gen. Alt fal ler på 
hand lings pla nen. Og for hå pent lig vis kan vi 
be gyn ne å snu pes si mis men til noe po si tivt.

Han sier at fast le ge ord nin gen må sta bi li
se res i før s te om gang. De øko no mis ke 
 res sur se ne må økes for å kla re å be hol de 
 da gens fast le ger. Der et er må re krut e rin gen  
få fart på seg. Og det has ter.

– Vi er po si ti ve. Løs nin gen er like en kel som 
den er van ske lig. Vi tren ger fle re all menn 
leger, og vi må gjø re ar beids hver da gen for 
fast le ge ne mer at rak tiv. Fast le ge ord nin gen 
har vist seg som en suk sess. Det vil være fa talt 
å øde leg ge noe som har fun gert så godt.

Han for tel ler at ho ved mo del len som 
 All menn le ge fo re nin gen fort sat øns ker,  
er næ rings mo del len, men at det også bør 
til ret e leg ges for al ter na ti ver som fast lønn 
el ler blan dings mo del ler – slik at per so ner 
som Mar te Sko gen Evje og and re unge  
i etab le rings fa sen kan få seg ar beid med 
tryg ge ram mer. Kan skje vil de se ne re gå over 
til en næ rings mo dell der som det fris ter.

– Å drive fast le ge kon tor har jo egent lig 
vært vel dig at rak tivt på grunn av au to no 
mien. Men det har blit for man ge opp ga ver  
og for lan ge ar beids da ger uten til strek ke lig 
til før sel av res sur ser. Vi vet at fast lønns al ter
na ti vet er be ty de lig dy re re for kom mu nen. 
Hvis vi der for bed rer ram me be tin gel se ne 
også for selv sten dig næ rings dri ven de, kan  
vi øke at rak ti vi te ten for fle re grup per.

Han for tel ler at kom mu ner rap por te rer at 
de får man ge fle re sø ke re til fast lønns stil lin
ger enn til åpne fast le ge hjem ler.

– Ofte får de in gen sø ke re. Det er et ty de lig 
symp tom.

Fra sy ke hus til fast le ge
Og for alle som er lei av det ne ga ti ve fo ku set: 
Her kom mer en glad his to rie om kjer rin ga – 
el ler gub ben – mot strøm men, Chris ti an 
As ken berg.

pa si en ter med fle re li del ser, er det vik tig 
med mu lig het for fag lig opp da te ring og let 
til gang på fag lig for dyp ning.

– Når le ger vel ger seg bort grun net stor 
 ad mi nist ra tiv byr de, kan det også hen ge 
sam men med di gi ta le sy ste mer som ikke 
pra ter sam men, fær re mer kan tilt an sat e  
og til dels van ske lig til gang til kom mu ni ka
sjon med spe sia list hel se tje nes ten, sier hun 
og leg ger til:

– Le ge ne som had de valgt seg bort fra 
all menn me di sin, pek te på man ge fak to rer. 
Bil det er mer sam men sat enn man tid li ge re 
har tenkt, og en bed ring av re krut e ring og 
re duk sjon av fra fall må være man ge fa set ert. 
Våre data ty der på at det ikke er et en kelt il
tak som kan bedre si tua sjo nen, men man ge 
til tak, sier hun.

Li ke vel me ner ikke Bir ke li at det er helt 
bek mørkt.

– Re krut e rings po ten si a let er der. Det må 
«bare» hen tes ut. Vår stu die vi ser at over 
halv par ten av le ge ne en ten had de vur dert 
all menn me di sin, men valgt det bort el ler 
had de job bet i fa get, men slut et. Det er med 
and re ord in ter es ser te le ger der ute. Da ta ene 
ty der på at det er vik tig å ten ke re krut e ring 
helt fra star ten, og si den vi også ser i un der
sø kel sen at «til fel dig he ter» spil ler inn, kan 
det være vik tig å mo ti ve re stu den ter tid lig 
og leg ge til ret e for gode spe sia list ut dan
nings løp.

– Det has ter
Nils Kris ti an Klev nik ker gjen kjen nen de 
mens han spi ser lun sjen sin. Et in ter vju og  
et mål tid må slås sam men. Det er hek tis ke 
da ger for le de ren av All menn le ge fo re nin gen.

– An tal let opp ga ver er uhånd ter ba re. 
Ar beids ti me ne øker mas sivt. Re al løn nen 
vi ser ned gang. Den to ta le ar beids meng den 
er for stor, og kom bi na sjon av hjem og 
 ar beid opp le ves umu lig. Re krut e rings 
poten si a let i vår un der sø kel se fra Ernst & 
Young vi ser enda fær re re el le fast le ge kan di
da ter – kun 9 % med stu den ter og LIS1le ger. 
Men der som ram me vil kå re ne had de vært 
rik ti ge, vi ser un der sø kel sen at hele 30 % 
egent lig er in ter es sert i all menn me di sin  
og kun ne tenkt seg en kar rie re in nen fa get.  

god støt e i be slut nin gen av kom mu ne over
le gen.

– Jeg søk te om et vi ka ri at som råd gi ver hos 
Gift in for ma sjo nen ved Folkehelseinstitutet. 
Jeg var vel dig for nøyd med å få job ben. Det 
er en kjem pe spen nen de jobb. Fag mil jø et er 
stort, og vi job ber på et sam funns me di sinsk 
plan og mye med fore byg ging. Selv om jeg 
har for lat kli nisk ar beid, får jeg «pa si ent kon
takt» gjen nom te le fon vak te ne på Gift  infor
ma sjo nen. Man ge av dem som rin ger, er  
i en van ske lig og sår bar si tua sjon. Dess uten 
job ber vi tet med sy ke hus le ger og an net 
hel se per so nell, for tel ler hun en tu si as tisk.

At job ben også pas ser med fa mi lie lo gi stik
ken, er et stort pluss.

– Jeg får i pose og sekk: en fag lig in ter es
sant jobb og en fa mi lie venn lig ar beids hver
dag. Jeg kun ne ikke vært mer for nøyd, 
 po eng te rer hun og an mer ker at til væ rel sen 
er vel dig an ner le des fra da hun fikk før s te 
barn i tur nus.

– Ar beids ti den og ar beids pres set var ikke 
let kom pa ti belt med små barns til væ rel sen. 
Det skjøn te jeg gan ske raskt.
– Hva skul le til for at du had de gåt i ret ning 
all menn me di sin og even tu elt en fast le ge 
avta le?

– Først må jeg bare si at jeg li ker vel dig 
godt hel hets per spek ti vet som fast le ge ord
nin gen er tuf tet på. Vi som fa mi lie er Oslo
ba sert. Her er det ikke le ge man gel, og vei en 
mot en egen hjem mel føl tes der for lang. Jeg 
er vel dig til hen ger av tan ken om at kom mu
ne ne må inn i spe sia li se rings opp leg get, og 
en ny mo dell der man er an sat i for eks em
pel kom mu nen. Man vil på den må ten få 
fast lønn og et ord net ar beids for hold.

Hun er nøye med å på pe ke for de le ne det 
vil gi le ger med lig nen de livs si tua sjon som 
hen nes – gode pen sjons ord nin ger, mu lig het 
for sy ke da ger og ut ak av for eld re per mi sjon.

– Jeg har all tid likt all menn me di sin, men 
slik det er nå, er det vel dig mye mer enn 
pa si ent kon sul ta sjo ner.

Re krut e rings po ten si al
– Det er mo ti ve ren de å jobbe med så man ge 
dyk ti ge kol le g er, og det er fint med en 
 ar beids hver dag der man hele ti den har 
mu lig het til å dis ku te re fag og spille hver
and re gode, på pe ker Evje om job ben i Folke
helseinstitutet.

Ce ci lie Normann Bir ke li for kla rer at fle re 
fast le ger opp ga små fag li ge net verk og lite 
fag lig mil jø som grunn til å vel ge seg bort 
fra all menn me di sin. Når fast le ge ne nå  
i stør re grad enn tid li ge re skal føl ge opp 

«Jeg får i pose og sekk:  
en faglig interessant jobb 
og en familievennlig 
arbeidshverdag»
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– Jeg sy nes egent lig det har gåt vel dig bra. 
Jeg tri ves kjem pe godt. Men, det skal sies, det 
er for skjell på le ge kon to rer. Lis te ne er uli ke. 
På min er det få med rus pro ble mer, egent lig 
nes ten in gen, og lite so si a le pro ble mer. Det 
er god le ve stan dard i om rå det. Jeg slip per  
de vel dig tun ge pa si en te ne, som det er mye 
pa pir ar beid med. Da jeg tok over, ba jeg om 
å øke lis ten slik at den ble full, for jeg føl te 
jeg had de ka pa si tet til det, sier han, og kas
ter en brann fak kel:

– Jeg kjen ner meg ikke helt igjen i bil det 
som er dan net av fast le ge kri sen. Jeg fø ler 
ikke at ar beids byr den er så vold som. Jeg 
sy nes ikke den er uover kom me lig i det hele 
tat. Men jeg er vant til å jobbe mye og vant 
til lan ge da ger fra før.

Han ser li ke vel ut ford rin ge ne med øko no
mi en og sav ner kon struk ti ve end rin ger på 
det om rå det.

– Jeg job ber også vel dig mye gra tis. Det er 
jo ikke ak ku rat at rak tivt. Jeg er li ke vel hel
dig som har en kone som ikke job ber skift, 
men har en trygg jobb og kan være hjem me 
med bar na når de syke. Det er gan ske van s
ke lig å være hjem me med bar na når man 
ikke får noen pen ger og pa si en te ne dine 
ikke får noen time. Det kjen ner jeg lit på.

Han po eng te rer at han godt for står at for 
unge, som er i en etab le rings fa se, som er 
fer dig med stu di er og skal kjøpe seg bo lig 
og få barn, så er fast le ge ord nin gen gan ske 
lite fris ten de i ste det for en fast jobb på 
sy ke hu set.
– Du er for nøyd, men tror du at du ar bei der  
i en lit be skyt et til væ rel se her oppe i Nord re 
Aker?

– Jeg tror jeg har en be skyt et til væ rel se 
her, og jeg tror nok at man ge av dem som 
går kraf tig ut, har vært le ger i all menn fa get  
i man ge fle re år enn meg. Jeg tror at de 
ty de lig ser at det går helt feil vei, og at det 
blir van ske li ge re å jobbe som fast le ge uten  
å jobbe vel dig, vel dig mye. Men jeg er lik som 
så for nøyd, og vil fort set e med det e. Jeg 
tri ves med fa get, jeg tri ves med flek si bi li te
ten, og jeg kan vel ge å være sam men med 
bar na mine på kvel der og i hel ger. Det er 
mye verdt for meg.

LISA DAHL BAK JACOBSEN
Lisa.Dahlbak.Jacobsen@tidsskriftet.no
Tidsskriftet

barn sent i li vet, og jeg nær mer meg 50 år. 
Det var mye det som var bak grun nen for at 
jeg øns ket meg noe der jeg kun ne kom bi 
nere hjem og ar beid bedre, sier han, mens 
han slu ker piz za en inne på per so nal rom
met.

Han for tel ler at mens han job bet på Oslo 
uni ver si tets sy ke hus var det mye end rin ger.

– Jeg sy nes egent lig at hver gang det har 
blit end rin ger, så har det blit lit dår li ge re 
for hver gang – både for pa si en te ne og for 
dem som job ber der. Så jeg føl te egent lig at 
det gikk feil vei. Da ble jeg ret og slet lei.

Hele yr kes kar rie ren har As ken berg kjørt 
le ge vakt i til legg til ar bei det på sy ke hu set. 
Han fø ler han har hat all menn me di si nen 
med seg hele ti den – kan skje mer enn kir ur
ger flest.

– Det er noen år si den jeg be gyn te å leke 
med tan ken på å gå over til all menn me di
sin. Det var imid ler tid til fel dig at jeg kom 
over en stil lings an non se som vi kar for hun 
som har fast le ge hjem me len her. Stil lin gen 
var alt så her, og jeg bor ret borti gata. Og da 
tenk te jeg: «Ok, nå prø ver jeg!»

I nes ten et år har han job bet som fast le ge
vi kar i Nord re Aker by del.

«Avh, glem te det e. Er hjem me. Kom mer 
nå er der 3 min over».

Mel din gen tik ker inn på mo bi len på 
 ven te væ rel set til Berg Le ge kon tor. Han løp 
visst hjem om i lun sjen, Chris ti an As ken berg, 
og glem te av ta len. Lit stres set er han visst.

To mi nut er over hel kom mer han lø pen de 
inn med en piz za eske i hån den.

– Be kla ger. Vi hol der på med noe oppus
sing hjem me og jeg løp for å fikse noe der 
mens jeg skul le spi se lunsj. Vil du ha piz za?
– Du er stres set på grunn av oppus sing, alt så, 
ikke for di det er for mye på jobb?

– Nei, nei. Jeg sy nes ikke job ben er så stres
sen de. 

As ken berg er spe sia list i plas tikkir ur gi  
og har job bet i 20 år på sy ke hus med kir ur
gis ke fag.

– Det var mye tung vakt be last ning og mye 
job bing i hel ger og i høy ti der. Også fikk jeg 

Christian Askenberg, spesialist i plastikkirurgi, gikk fra verdenen på sykehuset til tilværelsen som fastlegevikar 
– og trives.

«Jeg kjenner meg ikke helt 
igjen i bildet som er dannet  
av fastlegekrisen»

«Jeg trives med faget og med 
fleksibiliteten»
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Hvor dan er ståa for le ger i spe sia li se ring i of ent li ge nors ke sy ke
hus? Det kom mer vel an på hvem du spør: Spek ter, Aka de mi ker ne, 
hel se fo re ta ke ne el ler de res kon su lent sel ska per. Spør du le gen selv, 
kan du få et svar à la bo ken This is Go ing to Hurt fra 2017. Her skri
ver le gen Adam Kay om for hol de ne for yng re le ger i bri te nes of ent 
lige hel se ve sen, Na tio nal Health Service.

I Norge har vi også et of ent lig hel se ve sen 
som sik rer alle inn byg ge re gra tis hel se tje
nes ter. Ikke alt er per fekt, hver ken hjel pen 
som gis el ler or ga ni se rin gen av sy ste met. 
Det er rom for for bed rin ger. Men sel ve 
 mo del len sy nes for meg å være for nuf tig, 
både på in di vid ni vå og på sam funns ni vå, 
som en forskjellsutjevner og sta bi li sa tor 
som sik rer lik hjelp til alle. Og selv om kon
sep tet be tyr at folk med and re hold nin ger, 
livs før sel og mo ralsk kom pass enn meg selv 
får hjelp på min (skatte)reg ning, me ner jeg 
vi som sam funn er tjent med å ta vare på 
hel se sy ste met.

Men det er in gen selv føl ge at det skal 
for bli slik. Øken de uhel se i be folk nin gen 
kan gjø re at sy ste met rak ner. Sta dig nye 
dia gno se ko der når ICD og DSM med jev ne 
mel lom rom re vi de res, gir øken de «kun de
grunn lag» og fle re ar beids opp ga ver. Un der
fi nan sie ring kan bi dra til grad vis de sta bi li se
ring. Po li tis ke valg, makt kam per og hes te
hand ler kan få uan te kon se kven ser. «Out
sour cing» av kjer ne tje nes ter kan ut hu le 
til bu det til det ugjen kjen ne li ge, og man gel 
på hjel pe plei e re, sy ke plei e re og le ger kan 
bi dra til sy stem kol laps. Tror jeg. Blant an net.

Jeg har ikke nok kunn skap til å utt a le meg 
om alle de fak to rer som på vir ker det of ent 
lige hel se ve sens funk sjons og ar beids ev ne. 
Men jeg har litt kjenn skap til for hol de ne  
for yng re le ger i det gan ske sy ke hus land.  
En rask re kog no se ring blant ven ner og  
be kjen te i LISsjik tet ty der på både hundre 
timers uker, sky høy vakt be last ning og gan ske 
 man ge urea lis tis ke krav og for vent nin ger 
også her til lands. Un der sø kel ser vi ser at 
nors ke sy ke hus le ger også job ber nær tu sen 
års verk gra tis ut over av ta le fes tet ar beids tid 
(5). Så si tua sjo nen er slett ikke ulik den Kay 
skild rer fra Stor bri tan nia.

Ved før s te øye kast frem står kan skje bo ken 
som en over ar bei det le ges hu mo ris tis ke 
be skri vel se av egen hver dag. Men med de li
kat in tel li gens, spiss fin dig språk fø ring og 
hu mor i ver dens klas se er Kay inn om svært 
man ge vik ti ge mo men ter ved sy ke hus drift 

For Ola og Kari Nord mann kan det 
som frem kom mer i bo ken This is 
Go ing to Hurt av Adam Kay vir ke 
som Det ville sy ke hus ves ten. For  
en lege i spe sia li se ring kan det 
kan skje frem stå som en gan ske 

pre sis be skri vel se av egen jobb hver dag.
I 2015 prøv de da væ ren de hel se mi nis ter  

i Stor bri tan nia, Je re my Hunt, å tre en ny 
ar beids av ta le ned over ho de ne på lan dets 
yng re le ger. I kor te trekk var dett e en klas
sisk po li tisk over stegs fin te for mid let til 
opi ni o nen som en øk ning i grunn lønn,  
men som i rea li te ten var en de va lu er ing  
av ube kvem ar beids tid på kveld, natt, helg 
og høy tid – slik at av ta len egent lig ga økt 
ar beids tid og 40 % re la tiv re duk sjon i lønn 
(1). Når Hunt sam ti dig pro pa gan der te høyt 
om grå dig het blant le ge ne som ikke ville 
god ta av ta len, opp fyl te ett er hvert for hol det 
mel lom ar beids gi ver og ar beids ta ker or ga
ni sa sjo ner et øken de an tall SIRSkri te ri er  
og kul mi ner te i en sep tisk ge ne ral streik 12. 
ja nu ar 2016.

Adam Kay var nes ten fer dig spe sia list  
i gy ne ko lo gi da han i 2010 la ste to sko pet på 
hylla. Da had de han i seks år job bet opp mot 
100 ti mer per uke, med sky høy vakt be last
ning og en rek ke urea lis tis ke og uri me li ge 
krav og for vent nin ger. Nok var nok!

Da Kay fem år se ne re bi vå net Je re my 
Hunts un der gra ving av yng re le ger med 
be skyld nin ger om grå dig het, kun ne han 
ikke an net enn å ta til mot mæ le. Han fant 
frem sine egne dag bok no ta ter fra ti den som 

piska skinn i Na tio nal Health Service (NHS), 
og re sul ta tet ble en po tent best sel ger med 
1,5 mil li o ner solg te eks em pla rer og 52 uker 
som nr. 1 på best sel ger lis te ne i Stor bri tan nia 
i 2018 (2, 3).

Kay skri ver at bri te ne er stol te av sitt NHS. 
Si den opp rett el sen i 1948 har bri tis ke inn
byg ge re fått gra tis hel se hjelp uav hen gig av 
so si al sta tus, yrke og tyk kel se på lom me bok 
el ler høy de på bit coinstack (4). Ett er in tens 
og mis vi sen de po li tisk age ring i 2015 be gyn
te folk i øy ri ket ett er hvert å tro på Je re my 
Hunts hen tyd nin ger om grå di ge le ger som 
ikke ville strekke seg litt for NHS. – Uhørt, sa 
det bri tis ke folk, – slike le ger vil vi ikke ha.

Men bo ken til Kay ble en vek ker for hele 
Stor bri tan nia. Det ble syn lig for folk både  
i bo lig hus, un der hus og over hus at det ikke 
var le ge ne som var pro ble met på sy ke hus 
– sna re re tvert imot: Det var ar beid som me 
og (naivt?) plikt opp fyl len de le ger med opp 
mot 100 tim ers ar beids uker som hind ret at 
NHS ikke rak net full sten dig. Si den bo ken 
kom ut, har Kay stort sett vært på tur né for 
ful le hus for å for tel le det bri tis ke folk ak ku
rat det (2).

«Det ble syn lig for folk både  
i bo lig hus, un der hus og over
hus at det ikke var le ge ne som 
var pro ble met»
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Il lust ra sjon: Øi vind Hov land / NTB Scan pix

– både på det ad mi nist ra ti ve, by rå kra tis ke, 
men nes ke li ge og umen nes ke li ge plan. 
 Te ma ene som tas opp, gjel der like mye for 
det of ent li ge sy ke hus til bu det i Norge.

Kay be rø rer ba na le drifts tek nis ke ut ford
rin ger, som be ho vet for sta dig stør re ope ra
sjons bord for å imø te kom me det sta dig 
øken de ikkeob ste tris ke buk om fan get på 
pa si en te ne, et te ra to gent ir ri te ren de sy stem 
for blod prø ve be stil ling i den elek tro nis ke 
pa si ent jour na len og øken de og ukri tisk 
bruk av vi ka rer som gir dår lig kon ti nui tet  
i be hand lin gen. Og jeg kjen ner selv på en 
gjen nom gri pen de frust ra sjon inn til plu ri
po tent stam cel le i bein mar gen når Kay 
skri ver at gy ne ko lo gi av de lin gens egne pro
se dy rer på nett ikke kan nås for di de ikke 
pas se rer sy ke hu sets por no fil ter.

Bo ken be rø rer også ut ford rin ger som  
er gan ske nye for hel se ve se net – at svært 
man ge pa si en ter som tar opp sen ger og 
ti me lis ter, ikke har re ell syk dom, men kom

mer inn for en «EUkon troll», med sta dig 
øken de hyp pig het. At dis se pa si en te ne 
 gjer ne kom mer fer dig selvgooglediagnosti
sert, gjør ikke ting bedre. I hvert fall ikke når 
le ge ne selv, i et sta dig mer kom plekst syk
doms, ska de og lyte pa no ra ma, har be hov 
for å be nytt e sam me sø ke mo tor for å sett e 
sine dia gno ser. Og svært ofte er det dis kre
pans mel lom pa si en tens og le gens dia gno se.

Mu li gens var det noe lett e re for Ibn Sina  
å over be vi se sine pa si en ter når den enes te 
kunn ska pen på mar ke det var læ re bo ken 
han selv had de skre vet, Ca non medicinae (6) 

Bo ken fra rundt år 1000 stod seg i fa get til 
utpå 1700tal let og reg nes som en av de 
vik tig ste bø ke ne i me di si nens his to rie.  
Det må ha vært ad skil lig lett e re å få over sikt 
og bli trygg i fa get når re vi sjons fris ten på 
ret nings lin je ne var 700 år, godt og vel.

I grunn leg gen de tre nings fy sio lo gi vekt
leg ges ofte be ho vet for nok hvile, søvn og 
er næ ring for å opp nå gode pre sta sjo ner, 
alt så tid vis pleie av det pa ra sym pa tis ke 
ner ve sy ste met. I hel se ve se net vekt leg ges 
der imot mot ar bei ding av pa ra sym pa tis ke 
bi drag til or ga nis men i jak ten på sta dig mer 
ef ek tiv be hand ling, og man læ rer seg ett er 
hvert å anse både tun ge øye lokk og tøm
ningssignaler fra am pul le og blæ re som 
unød ven di ge evo lu sjo næ re vå de skudd. 
Grunn leg gen de ar beids mil jø be tin gel ser  
i Norge kan i fle re til fel ler lov mes sig til si de
sett es i hel se ve se net. Kay skri ver om hvor
dan både pri vat liv og jobb på vir kes når 
ti me ne per uke nær mer seg tre sif ret og 

«At dis se pa si en te ne gjer ne  
kom mer fer dig selvgoogle 
diagnostisert, gjør ikke ting 
bedre»
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søvn un der skud det er til sva ren de stort –  
ikke di rek te lys tig le sing. For en kol le ga av 
Kay før te det så gar til sui ci da le ten den ser.

Kay dia gnos ti ser te seg selv med stock
holmsyndromet da han ett er en 97tim ers 
ar beids uke fulg te opp en pa si ent med å gå 
vi sitt i sin egen sårt til treng te fri tid, uten å få 
et eks tra pund i pun gen. Li ke le des ga han 
seg selv en klok ke klar PTSDdia gno se grun
net sine fy sis ke og psy kis ke re ak sjo ner på 
vakt cal linglig nen de ly der i det si vi le liv.

2. de sem ber 2010 skri ver Kay sin siste side 
i dag bo ken. Da skjer nem lig det som man ge 
le ger fryk ter: Det går vel dig galt med en 
pa si ent det ikke skul le gått galt med. Og det 
går galt selv som man har gjort sitt al ler 
beste og egent lig in gen feil. Ett er år med 
stress, mas, vakt og søvn un der skudd – og et 

åpen bart so lid bi drag for bri tis ke pa si en ter 
og NHS – er det dett e som får be ge ret til  
å renne over for Kay.

Jeg for står han godt. Det gjør ikke nød ven
dig vis po li ti ke re, ad vo ka ter og me dia, noe  
vi har eks emp ler på fra både Norge og Dan
mark de se ne re år. Egent lig er hen del ser 
som dett e vek ti ge ar gu men ter for å hol de 
seg langt unna et me di sinsk fa kul tet i stu
die ti den, spør du meg. Bo ken bør være en 
knall hard rea li tets ori en te ring for unge 
hå pe ful le og kan med for del vek tes tyng re 
enn TVse ri en Grey’s Anatomy i valg av stu 
dium.

Om de oven nevn te te ma ene ikke vek ker 
in ter es se, be nytt er Kay, som tid li ge re nevnt, 
vir ke mid de let hu mor for å over brin ge bud
ska pet sitt. I mine øyne er det svært god 
hu mor, som gjør bo ken rett så le se ver dig. 
Den noe blu fer di ge re dak sjo nel le lin ja  
i Tids skrif tet til lot ikke ytt er li ge re vi de re 
formid ling på dett e om rå det, men sann 
mine ord: Den som le ser, får le!

Kay skri ver at NHS er over struk ket og 
un der fi nan si ert, og jeg dris ter meg til å si 
meg enig også på norsk of ent lig hel se ve
sens veg ne. For le ge ne sin del må man ett er 
hvert spør re seg hvor man ge pa si en ter, 
hen ven del ser, vur de rin ger, be slut nin ger, 
cal lin ger og cal ling av brudd i al le re de på gå
en de hen ven del se, vur de ring og be slut ning 
han el ler hun skal pro ses se re i ho ved kjer te
len i lø pet av en dag, en vakt, en uke, et år? 

Skal man dund re på fram til man blir 67 år 
(minst) med sta dig øken de te ra peu tisk 
tem po som en slags kvasidigitalisert  
AIhy brid?

Det kom mer vel igjen an på hvem du  
spør: Spek ter, Aka de mi ker ne, hel se fo re ta 
kene el ler de res kon su lent sel ska per. Om 
man spør le gen, og sam ti dig har mål om  
å be va re det nors ke of ent li ge hel se ve se net 
slik vi kjen ner det i dag – hvor alle bor ge re  
i alle sam funns lag får hjelp, ut red ning og 
be hand ling – sva rer kan skje le gen at dett e 
bør man se ri øst re flek te re litt rundt.

Går det kan skje en gren se for ar beids tid, 
ar beids opp ga ver, våke ti mer og ge ne rell 
(pato)fy sio lo gisk psy ko so ma tisk rov drift 
også for le ger? Jeg me ner sva ret er ja.

På lik lin je med Bre xit, får vi kan skje en 
Docxit, både i Eng land og Norge?

«Jeg kjen ner selv på en gjen
nom gri pen de frust ra sjon  
inn til plu ri po tent stam cel le  
i bein mar gen når Kay skri ver 
at gy ne ko lo gi av de lin gens 
egne pro se dy rer på nett ikke 
kan nås for di de ikke pas se rer 
sy ke hu sets por no fil ter»

EI VIND LIL LE ÅS
eivind.lilleas@gmail.com
er lege i spe sia li se ring i rus og av hen gig hets me di
sin ved Molde be hand lings sen ter, Hel se Møre og 
Roms dal.
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in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Wi ki pe dia. 2015 ju ni or docto rs contract dispu te  

in Eng land.  Lest 21.1.2020.
2 Beckerman H. Adam Kay: ’I thought I was the only 

doc tor who ever cried in the toi let’. The Guardian 
5.10.2019.  Lest 21.1.2020.

3 Na tio nal Book Awards. Shortlisted for Popular 

Nonfic tion & Aud ible New Wri ter of the Year.   
Lest 21.1.2020.

4 Dun can P, Jowit J. Is the NHS the world’s best 
health care sy stem? The Guardian 2.7.2018.  Lest 
21.1.2020.

5 By berg Ø. Le ger sier de job ber nær tu sen års verk 
gra tis. Fi nans avi sen 18.5.2016.  Lest 21.1.2020.

6 Bio lo gi i 1000 år. Abu Ali alHu sain ibn Ab dal lah 
ibn Sina (Avi cen na) (9801037).  Lest 21.1.2020.

AKTUELL BOK
Adam Kay. 
This is go ing to hurt. 
Ba sing sto ke: Pan Mac mil
lan, 2017 



4 8 5

ESSAY

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  5,  2020;  140:  4 85–8

Utsnitt av «Me lan ko li» av Ed vard Munch fra 1892. Foto: Bør re Høst land / Na sjo nal mu se et

Sor gens og  
me lan ko li ens dy na mikk

Sorg er ikke syk dom, men noen blir li ke vel syke av sorg. Freud var en 
av de før s te som for søk te å for stå hvor for. S ig mund Freud (1856 – 1939) pub li

ser te i 1917 et av sine vik tig ste 
kli nis ke skrif ter. Sorg og me lan 
koli (Mourn ing and Me lan cho lia) 
ble skre vet over fle re år på bak
grunn av dis ku sjo ner med nære 

kol le ga er, i en pe ri ode hvor Freud selv var 
tyn get av sorg og be kym rin ger (1). Er det 
noen grunn til at le ger og and re hel se ar bei
de re skal lese og for dy pe seg i noe som er 
skre vet for så len ge si den? Ja, me ner jeg. 
Freud var den før s te som pre sen ter te en 
hel het lig tenk ning om den nor ma le og 
pa to lo gis ke sor gens og de pre sjo nens dy na
mikk, og ar tik ke len er høyst re le vant også  
i dag.

Et per son lig skrift
Freud skrev før s te ut kas tet til Sorg og me lan
ko li al le re de i 1915. Sam ti dig ar bei det han 
med to and re ar tik ler med sam me te ma tikk: 
tan ker om krig og død (2) og for gjen ge lig
het (3). Dett e var midt un der før s te ver dens
krig. Freud bod de i Wien, og det habs burgs
ke kei ser døm met var i full krig med Russ
land, Eng land og Frank ri ke.

Freud drøf tet ma nu skrip tet om sorg og 
me lan ko li med to psy kia ter kol le ga er, Sán
dor Fe renc zi (1873 – 1933) i Bu da pest og Karl 
Ab ra ham (1877 – 1925) i Berlin. Sist nevn te 
had de al le re de i 1913 pub li sert sine psy ko
ana ly tis ke stu di er av ma niskde pres siv 
sinns li del se, mens fra Fe renc zi lån te Freud 
be gre pet «in tro jek sjon». Det var ikke uvan lig 
for Freud at han bruk te sine kol le g ers ide er 
og be gre per og om dan net dem for å ut dy pe 
sine egne teo re tis ke bi drag (4).

Un der kri gen 1914 – 18 var sto re de ler av 
be folk nin gen i Wien ram met av hun gers nød 
og syk dom mer. Vint re ne var har de, og det 
var lite bren sel. Få pa si en ter opp søk te Freud. 
Tid li ge re had de han blant an net hatt fle re 
rike pa si en ter fra Russ land. Dis se kom ikke 
len ger, og han slet med å få en de ne til  
å mø tes.

To av Freuds søn ner og en svi ger sønn 
del tok i kri gen. Freud var først stolt av søn
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ne ne som ville kjem pe for kei se ren, men 
kom gan ske snart til en an nen er kjen nel se 
da den mo der ne krig fø rings reds ler gikk 
opp for ham. Han ble rys tet over de «ti tu se
ner døde» og også hvor dan det ra sjo nel le, 
mo der ne men nes ket lot seg hen fal le til 
pri mi tiv bes tia li tet og øde leg gel ses trang 
med fare for hele den eu ro pe is ke si vi li sa sjon 
og kul turs for gjen ge lig het (2, 5, s. 338). Hans 
hjer te barn, psy ko ana ly sen, had de en usik ker 
frem tid. I 1913 had de han og Carl G. Jung 
(1875 – 1961) brutt sam ar bei det. I til legg brøt 
en av Europas frem ste psy kia te re, sveit se ren 
Eu gen Bleuler (1857 – 1939), med psy ko ana ly
sen (6, s. 289). Det var nok å be kym re seg for 
og å sør ge over. Der for er Sorg og me lan ko li 
et per son lig skrift.

Freud kjen te også fra tid li ge re godt til 
sorg tun ge og de pres si ve fø lel ser. I 1880 
åre ne be hand let han seg selv med ko ka in 
for til stan der av psy ko so ma tisk og de pres siv 
ka rak ter (5, s. 194). Drøm me tyd ning – boka 
som etab ler te psy ko ana ly sen som eget fag

om rå de – ble skre vet som en krea tiv re spons 
på sor gen ett er fa ren, som døde i 1895 (7). 
Man ge av drøm me ne han om ta ler og ana ly
se rer her, stam mer fra pe ri oden da sor gen 
var mest in tens.

I 1923 – 24 ble Freud på nytt de pri mert. Det 
be gyn te med at datt e ren So phie Freud Hal
berstadt (1893 – 1920) døde i span ske sy ken. 
Der ett er fikk Freud kje ve kreft i 1923, og gjen
nom gikk en ope ra sjon. Han var redd for  
å dø, klar te ikke å ar bei de med pa si en ter el ler 
del ta i ar bei det i de psy ko ana ly tis ke or ga ni sa
sjo ne ne han had de dan net. Datt er søn nen 
Heinerle (sønn av So phie) døde som me ren 
1923 av tu ber ku lo se, 4 ½ år gam mel. Freud var 
sterkt knytt et til bar ne bar net og sør get over 
ham i lang tid (5, s. 346, 8, s. 91, 9, s. 161).

Freuds egen død var as si stert sui cid.  
Hans lege gjen nom man ge år, Max Schur 
(1897 – 1969) ga ham en over do se mor fin, 
ett er en av ta le de inn gikk man ge år tid li ge re 
da Freuds kreft syk dom ble på vist. Av ta len 
var at når Freud ble for syk og ikke len ger 
var i stand til å ar bei de og ikke så noen 
me ning med li vet, skul le han få hjelp til  
å dø. Noen me ner dett e var et tegn på at 
Freud selv had de et av klart for hold til dø den 
(5, 344). Jeg tror sna re re dett e er ut slag av  
en idea li se ring av Freud. Freuds lege har gitt 
en le ven de, de tal jert og usen ti men tal be skri
vel se av sin pa si ents siste da ger, in klu si ve 
om sten dig  hete ne rundt sel ve døds fal let  
(10, s. 504).

Sor gen
Sorg er en til stand som alle men nes ker 
opp le ver når de mis ter noen de er glad i. 
Freud på pek te at dett e også kan gjel de ved 
tap av fed re land, fri het el ler et ide al. Han 
men te at det er galt å be trak te sor gen som 
noe sy ke lig som tren ger be hand ling. Sor gen 
går over ett er en viss tid, og det kan være 
ska de lig å for styr re pro ses sen for mye. Med 
dett e men te Freud at man bør sto le på men
nes kets evne til å tåle be last ning og til  
å kom me seg igjen nom van ske lig he ter  
ved egen hjelp.

Freud la vekt på at sorg pro ses sen kan  
anta en pa to lo gisk form der som for hol det 
til av dø de var pre get av for stor grad av 
am bi va len te fø lel ser og/el ler at den sør 
gende har en til bøye lig het til «nar sis sis tisk 
ob jekt valg», dvs. har for man ge umod ne 
trekk i seg. En per son vil kun ne opp le ve et 
«ob jektt ap» (f.eks. døds fall) som om ens eget 
ind re tar ska de av det. Freud men te vi de re  
at for ut set nin gen for den ne skjev ut vik lin
gen av per son lig he ten er frust ra sjon i den 

tid lig ste fa sen av li vet. Im pli sitt i Freuds 
tekst lig ger alt så en for stå el se av at sorg pro
ses sen er både en be visst og ube visst pro sess 
og at sorg all tid hand ler om fle re his to ri er.

Freuds av gren sing mel lom kom pli sert 
sorg og de pre sjon vir ker imid ler tid uklar. 
Psy ko ana ly ti ke ren Vamik D. Vol kan (f. 1932) 
skis se rer et psy ko dy na misk per spek tiv  
som ty de lig gjør dett e skil let (11). Ved kom 
plisert sorg smel ter ikke de ind re re pre sen
ta sjo  nene av den av dø de (introjektene) 
sam men med den sør gen des selv re pre sen 
tasjon, som ved nor mal sorg (iden ti fi ka
sjon), men de sy nes å fort sett e å ha en 
 selv sten dig ek si stens. Det er som om den 
av dø de er i live i den sør gen des ind re. Det  
er li ke vel i li ten grad tegn til den mer om fat
ten de kløy vin gen av sel vet med selv kri tis ke 
an kla ger som kjen ne teg ner en de pres siv 
til stand.

Kris ten sen og med ar bei de re drøf ter også 
den ne gren se opp gan gen i for bin del se med 
inn fø ring av en «for len get sorg re ak sjon» 
som ny dia gno se i ICD11 (12). Ved for len get 
el ler kom pli sert sorg vil de van li ge sorg re ak
sjo ne ne vare over len ger tid med ufor mins
ket el ler en dog øken de styr ke, gjer ne kom bi
nert med selv be brei del ser knytt et til den 
av dø de. Det kan også være en fø lel se av å ha 
mis tet en del av seg selv. Ved de pre sjon er 
ikke be visst he ten om tap så frem tre den de, 
mens ved for len get sorg ser man en in tens 
og ved va ren de leng sel ett er den av dø de. 
Symp to me ne ved de pre sjon er mer ge ne 
relle og glo ba le, kom bi nert med grub ling, 
ned stemt het og håp løs hets fø lel se.

Iføl ge Freud læ rer vi grad vis gjen nom 
rea li tets tes ting at den man var glad i, er 
bor te for all tid. Til knyt nin gen til erind rin 
gene av per so nen må lø ses opp og av vik les, 
hver for seg. Dett e er en smer te full pro sess, 
og de fles te veg rer seg mot dett e en stund. 
Da Freud mis tet bar ne bar net, opp lev de  
han at dett e øde la noe i ham og gjor de det 
van ske lig å knytt e nye emo sjo nel le bånd til 
and re (9, s. 121). På et se ne re tids punkt 
 utt al te Freud at rik tig nok kan man si at  
den akutt e sorg fa sen går over – men sav net 
vil være der, kan skje for all tid (13).

«Drøm me tyd ning ble skre vet 
som en krea tiv re spons på  
sor gen et ter fa ren»

«Freud men te at det er galt  
å be trak te sor gen som  
noe  syke lig som tren ger  
be hand ling»

Por trett av Sig mund Freud, teg net av Ferdinand 
Schmutzer i 1926. Foto: Scien ce Hi sto ry Images / Alamy 
Stock Pho to

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Me lan ko li en
Freud be ly ser også de pro ses ser som lig ger 
til grunn for me lan ko li en (de pre sjo nen). 
Den kan godt ut lø ses av et ytre tap, men 
er kjen nel sen av ta pet og hva det in ne bæ rer  
er ofte ube visst.

Fel les for sorg og de pre sjon er smer ten. 
Freud sier at ved sorg frem står ver den som 
fatt ig, ved at den els ke de ikke er der len ger, 
mens ved me lan ko li en (de pre sjo nen) er det 
jeget som er blitt ut ar met. Den me lan kols ke 
pa si en ten for ned rer seg selv, snak ker for ak te
lig om seg selv, fø ler seg mo ralsk for kas te lig 
og uver dig and res kjær lig het. Til stan den 
sup ple res av spi se veg ring, søvn løs het og 
opp gi vel se av livs drif ten. Freud for kla rer 
dett e de pre sjons trek ket som utt rykk for en 
spalt ning av per son lig he ten, dvs. at en del 
ope re rer av spal tet fra en an nen del. Den ene 
de len kan kri ti se re og yd my ke den and re, slik 
at man fø ler seg en som, udu ge lig, ulyk ke lig 
og skyld i all ver dens elen dig het (14, s. 168).

Ny ere psy ko ana ly tis ke be trakt nin ger
Freud er blitt mye lest, stu dert og også kri ti
sert for sitt syn på sorg og de pre sjon. George 
Hag man un der stre ker at Freuds opp fat ning 
var i sam svar med rå den de syns punk ter  
i den vest li ge ver den på hans tid (13). Både 
språk bruk og tenk ning bæ rer preg av dett e, 

for eks em pel at and re per so ner blir be trak
tet som ob jek ter av et sub jekt som sty res  
av ube viss te drif ter. Mo der ne psy ko ana ly se 
vekt leg ger det re la sjo nel le as pek tet, også  
i for hold til sorg opp le vel se og be ar bei ding. 
Hag man me ner at man må være opp tatt  
av både in di vi du el le, fa mi li æ re, si tua sjons
be stem te, kul tu rel le og re li gi ø se va riab ler 
når man vur de rer sorg pro ses sen. Den  

sør gen de må finne nye rol ler og et nytt 
inn hold i li vet. De fles te opp le ver end rin ger 
i det dag li ge li vet, bl.a. med hen syn til øko
no mi.

Léon Wurmser kom men te rer bru ken  
av be gre pet ob jekt og ob jektt ap hos Freud,  
og at et men nes ke (som står en nær) ikke 
kan være noe ob jekt, med mind re ved kom
men de blir de hu ma ni sert (15, s. 115). Det  
er ikke noe ob jekt vi sør ger over, men et  
med men nes ke. En til sva ren de tek ning gir 
Gur meet S. Kan wal utt rykk for når han re de
gjør for en in ter per son lig til nær ming til 
sorg for stå el se (16, s. 169). I ste det for å bru ke 
be gre pet «ob jektt ap», me ner Kan wal at det 
hel ler er snakk om en de sta bi li se ring av  
et selv  system be stå en de av in te grer te in ter
per son li ge er fa rin ger. Å finne «nye ob jek ter» 
er det sam me som å in te gre re nye in ter per
son li ge er fa rin ger for å restabilisere dett e 
selv sy ste met. Kan wal, som er opp vokst  
i In dia, leg ger også stor vekt på at sorg pro

En på min ning av vik tig he ten av ri tu a ler i sorg ar bei det. «En bon de be gra vel se» av Erik We ren skiold fra 1885. Foto: Bør re Høst land / Na sjo nal mu se et

«En sør gen de te ra peut kan 
være en god te ra peut»
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lo gisk sorg være til hjelp for å for stå rek ke
vid den av over fø rin gen mel lom pa si ent  
og te ra peut, som sær lig kan ut spil le seg  
i av slut nings fa sen av te ra pi en.

Av slut ning
Sig mund Freuds for fatt er skap pre ges av 
sam ti di ge strøm nin ger in nen uli ke vi ten 
skaper, bl.a. me di sin og psy ko lo gi. Sam ti dig 
pe ker hans ar beid langt vi de re, og han frem
står fort satt som ak tu ell i vår tid. Sorg og 
me lan ko li vil bli stå en de som et eks em pel  
på hvor dan en per son gjen nom kri ser kan 
mo bi li se re selvhelende og krea ti ve kref ter.

Be skri vel sen av og for stå el sen av dy na mik
ken bak den pa to lo gis ke sor gen er høyst 
re le vant in nen mo der ne me di sin og psy kia
tri, og til stan den er en de lig blitt aner kjent 
som en egen dia gnos tisk en het. Det er vik tig 
at le ger og an net hel se per so nell har god 
kunn skap om til stan den, dens dy na mikk  
og nære re la sjon til de øv ri ge af ek ti ve li del
se ne.

ses sen er knytt et opp både til den kul tu rel le 
kon teks ten rundt den sør gen de og hvor dan 
om sten dig he te ne var rundt det ak tu el le 
døds fal let.

Psy ko ana ly ti ker ne Léon Wurmser og Otto 
F. Kernberg gir per son li ge be skri vel ser av 
sorg ett er sine ek te fel ler, som de had de delt 
stør ste par ten av sitt liv med (15, s. 96, 17).  
De me ner at Freud i for li ten grad vekt la de 
ut vik lings mu lig he te ne en gjen nom ar bei
ding av sor gen med fø rer, også i høy al der.

Den sør gen de psy ko te ra peut
En sør gen de te ra peut kan være en god te ra
peut, me ner Wurmser, men te ra pi ene får 
mer preg av det vir ke li ge for hol det i te ra pi
rom met (15, s. 115). I over fø rin gen kan opp stå 
nye kon flik ter, sær lig knytt et til gjen opp 
living av tid li ge re trau mer. For den sør gen de 
(dvs. te ra peu ten) kan det være godt å ar bei
de, å kun ne ten ke på and re ting. Men han  
vil også finne seg mer emo sjo nelt be ve ge lig, 
kan skje med en økt trang til å gråte.

Et vik tig an lig gen de er hvor vidt te ra peu
ten skal si noe om sin si tua sjon el ler ikke. 

Ett er ta pet av sin kone opp lev de Wurmser  
at pa si en ter bryd de seg om ham. Det kan bli 
en unik mu lig het for pa si en ten å kun ne få 
lov til å opp le ve og ut vik le dis se kva li te te ne 
hos seg selv i en te ra peu tisk sett ing. Men for 
mye med li del se kan lett fun ge re som mot
stand.

Vol kan har på bak grunn av sin tenk ning 
om kom pli sert sorg ut vik let en «regrief 
ther a py», en kortt ids psy ko ana ly se med 
fo kus på å få i gang sorg pro ses sen igjen, 
ba sert på over fø rings ar beid (11). Kom pli ka
sjo ner i sorg ar bei det kan føre til en ten 
 de pre sjon el ler ved va ren de pa to lo gisk sorg, 
un der stre ker Vol kan. Iføl ge ham lig ger dett e 
im pli sitt i Freuds ar tik kel.

Kris ten sen og med ar bei de re me ner  
også at psy ko te ra pi sy nes å være virk somt 
ved for len get sorg, men ved ko mor bi di tet 
med de pre sjon vil man ofte ha nytt e av  
å kom bi ne re dett e med an ti de pres si ver (12). 
De drøf ter imid ler tid ikke den dy na mis ke 
for stå el sen for sam men hen gen mel lom 
dis se to til stan de ne.

I en psy ko ana ly se kan kjenn skap til pa to
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Er mar ka el ler fjel let  
vårt beste tre nings sen ter?

Be tyd nin gen av hva vi har vokst opp med, må ikke 
 under vur de res når det gjel der se ne re pre fe ran ser i li vet.

Un der min opp vekst hus ker jeg vint re ne som lan ge, kal de, snø ri ke 
og fylt av lek på ski. I mot set ning til i dag var det ski hopp i hver 
enes te kneik. De tøf es te gut a hop pet på ski. De som var lit mind re 
tøf e og som lik te å slite, gikk lang renn. Mens de som var mer snob
be te og så late at de måt e hei ses opp bak ke ne, ble al pi nis ter.

På sko len lær te vi at for en ung na sjon som vår var ski en vik tig 
mar kør for norsk iden ti tet. Vi hør te at i Drev ja i Vefsn er det fun net 
ski fra vel 3 000 år før vår tids reg ning, og ved å gå på ski føy et vi oss 
inn i en mer enn 5 000 år lang norsk tra di sjon. På min fol ke sko le 
had de vi un der vis ning bare tre da ger i uka, og om vin te ren gikk alle 
på ski til sko len. Læ re ren, som var en ski en tu si ast, men te vin te ren 
var mer en gave enn en års tid. Jeg hus ker han hev det at un der ski 
turer, der tu ren var sel ve må let, gikk kropp, sjel og na tur opp i en 
høy ere san se lig en het. Mi nus gra der var po si tivt, og han had de null
to le ran se for null fø re. For ham var det uskar pe gren ser mel lom 
tre ning og tur. Had de han levd i dag, ville han ga ran tert ha sagt at 
mar ka el ler fjel let er vårt beste tre nings sen ter.

I man ge år ar ran ger te Pfizer et ski renn for le ger i Osloom rå det.  
Vi gikk to run der á fem ki lo me ter fra ski stua ved Frog ner se te ren. 
Ved si den av in di vi du ell kon kur ran se var det også en lag kon kur 
ranse, der tre fra sam me sy ke hus el ler sam me fag felt dan net lag.  
Vi var tre fra dok tor klub ben som dan net et lag med det nevroinspi
rerte nav net Den drit e ne.

For meg var det un der lig å ob ser ve re hvor mye pre sti sje man ge  
av kol le g ene la i det som var ment å skul le være et uhøy ti de lig møte 
mel lom ski in ter es ser te kol le g er. Skul le noen pres te re bedre enn hva 
tre nings grunn laget skul le til si, sat be skyld nin ger om do ping løst. 
Kan det være slik at le ger er mer kom pe ti ti ve enn and re men nes ker?

Et par ki lo me ter et er start kom en lang mot bak ke. De som had de 
gåt for hardt ut, og det gjaldt de al ler fles te, ble her bru talt straf et. 
Bak ken ble kalt An gi na bak ken et er at kol le ga Har ald Ar ne sen hev
det at der som man ikke kjen te klem for brys tet i den bak ken, kun ne 
ko ro nar syk dom ute luk kes.

Det er i dag ri me lig god do ku men ta sjon på at kon di sjons kre ven de 
ak ti vi tet slik som lang renn har guns ti ge ef ek ter på hjer nens funk

sjo ner. Ved å øke nevrotrofisk fak tor (BDNF) og den ce re bra le blod
gjen nom strøm nin gen ses økt synaptogenese og nevroproteksjon. 
For en tid si den re fe rer te kol le ga Haakon Be ne stad i Tids skrif tet en 
stu die som un der støt et det e: Fy sisk ak ti vi tet kun ne bedre kog ni sjo
nen og for sin ke ut vik ling av al ders de mens (1).

I dok tor klub ben stil ler vi oss tvi len de til det e. Vi kan nem lig ikke 
huske hvem som slo hvem i Pfizerrennet. I hvert fall blir vi ikke 
eni ge. Et år men te to av oss be stemt å huske at vi slo tred je mann.  
I man gel av an net for svar pres ter te den ne å hev de at han ald ri 
 had de kun net feste lit til far ma søy tisk in du stri, spe si elt ikke når  
det gjaldt tid ta king.

Jeg har all tid hat in ter es se av geo gra fi, spe si elt nor ges geo gra fi. 
Et er som jeg har be hand let pa si en ter fra hele lan det, har jeg gjort 
det til en vane å åpne med å spør re hvor de kom mer fra. Når pa si en
ten skjøn ner at jeg har kjenn skap til hjem ste det de res, er kon tak ten 
etab lert. Un der en inn leg gel se på Aker sy ke hus for noen år si den 
kom jeg i sam ta le med en nat sy ke plei er som snak ket trøn dersk. 
Min vane tro spur te jeg hvor i Trøn de lag hun kom fra. Hun for tal te 
at hun var fra Høy lan det. Jeg spur te hva hun trod de jeg for bandt 
med Høy lan det, og hun men te be stemt jeg tenk te på re vy ene som 
ble spilt der oppe hver som mer. Men nei, jeg for bandt Høy lan det 
med vin terOL i Sap po ro i 1972, da Pål Tyl dum vant gull på fem mi la. 
Jeg for tal te at jeg anså det å bli olym pisk mes ter på fem mi la som 
den ul ti ma te lyk ke i Norge, og at and re «id rets folk» som for eks em
pel Mag nus Carlsen bare kun ne ta seg en bol le. Da er det at hun 
for sik tig sier: «Pål Tyl dum, det er fa ren min det.»

KARL O. NAK KEN
karln@ous-hf.no
er pen sjo nert nev ro log. Han har i over 35 år vært an sat  
ved Spe si al sy ke hu set for epi lep si (SSE) i Sand vi ka
Foto: pri vat
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«På sko len lær te vi at for en ung na sjon som 
vår var ski en vik tig mar kør for norsk iden ti tet»

«Det var un der lig å ob ser ve re hvor mye  
pre sti sje man ge av kol le g ene la i det som  
var ment å skul le være et uhøy ti de lig møte 
mel lom ski in ter es ser te kol le g er»
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Li vet på sy ke hjem

I de siste fem åre ne et er at jeg ble pen sjo nert som or to
ped, har jeg nes ten sam men hen gen de job bet del tid som 
sy ke hjems lege. Det har git en helt ny inn sikt i li vet, både 
fag lig og men nes ke lig.

Li vets siste fa ser er like ut ford ren de og sø ken de som de før s te fa se ne 
i li vet. Selv om vårt sam funn til ret e leg ger, be hand ler og pleier 
 bedre enn noen gang i his to ri en, spa rer ti den in gen. Å føl ge de 
 gam le på den siste vei er som å lese spen nen de ro ma ner: å se bak
over og fram over sam ti dig som man er i nuet. Sto re per son lig he ter 
kan være re du sert til ga pen de mun ner. Mens and re be va rer en skarp 
tan ke evne. Noen pre ges av smer te, angst og for stop pel se – and re 
ny ter et glass vin og syn ger sam men med bar ne bar na. Noen er 
dør gen de en som me, også med en for lat ten ke ev ne, and re over
strøm mes av fa mi lie og ven ner.

På sy den tur
Det mang ler ikke på mil jø til tak. Det klin ger alt fra søt mu sikk til 
Prøysen, til El vis. Man ge sy ke hjem har også åp net bartreff. Det ville 
vært uten ke lig for noen år si den.

På et vel dre vet sy ke hjem som uhel dig vis ble lagt ned, ar ran ger te 
man år lig tur til Sy den for den spre kes te halv del av de gam le. En 
som had de pas sert de hund re, måt e i for kant for nye pas set, men 
fikk be skjed om at han kun ne stå i for eld re nes pass. Det vak te mun
ter het, men ble raskt ord net. Noen hus ket ikke at de had de vært på 
noen tur, men tu ren var ikke der med bort kas tet. Noen had de bil der 
på mo bi len fra bas sen get med høye glass. Vi vil alle til slut glem me 
det vi har gjort, det er ikke me nings løst av den grunn.

Ta vare på dem som skal ta vare på oss
Det fin nes alle ty per gam le og alle ty per på rø ren de. Det e er noe en 
sy ke hjems an sat må tak le med nenn som hånd og di plo ma ti. Man ge 
på rø ren de har et rea lis tisk syn på si tua sjo nen, and re kre ver det 
uri me li ge både av pleie og livs leng de. Noen på rø ren de goog ler om 
me di si ner og har de dris tig ste for slag. Noen forleser seg på bi virk
nings lis ter. Kla ger på an sat e er ikke sjeld ne. Noen gan ger er dis se 
godt be grun net og skal tas på al vor. Mit inn trykk er imid ler tid at 
an sat e ofte er ut sat for ube ret i get kri tikk. En uri me lig kla ge kan 
både for su re ar beids mil jø og ram me per so nell som gjør sit beste. 

Jeg har set man ge eks emp ler på det. Per so na let kan van ske lig slå 
til ba ke på grunn av taus hets plikt.

Der for er det na tur lig for meg å kon klu de re med en ad va ren de 
hånd i fle re ret nin ger. Vi må ta vare på de gam le, vi må støt e de 
på rø ren de. Men vi må også ta vare på dem som skal ta vare på oss.

LAS SE EF SKIND
lasseefskind@icloud.com
er spe sia list i ge ne rell kir ur gi og i or to pe disk kir ur gi. Han har de se ne re åre ne 
ar bei det som sy ke hjems lege.

Il lust ra sjon: Las se Ef skind
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Pod kas tens re nes san se og kam pen  
mot klok ka

Som ny bakt førs te gangs mor og sis te års me di sin stu dent 
har jeg nå en helt ny dag lig kamp mot klok ka. Jeg har 
der for måt et ut fors ke al ter na ti ve må ter å til eg ne meg 
kunn skap på.

Som ikke få and re, fikk jeg barn sis te å ret på le ge stu di et. Jeg had de 
de fore gå en de 5,5 åre ne vært full tids stu dent og i til legg det siste året 
job bet 30 % ved si den av stu di e ne. Trav le re enn det e kun ne det vel 
ikke bli?

Løs nin gen ble pod kast. Det er en flek si bel tje nes te man kan ta med 
seg over alt – på vei til og fra jobb, på trik ken, mens du la ger mid dag 
el ler på sen ge kan ten. Den er til gjen ge lig til alle døg nets ti mer og bare 
noen tas te trykk unna. Jeg har valgt å lyt e til pod kast på den dag li ge 
tril le tu ren når ba by en so ver og ikke kre ver min ful le opp merk som
het. Jeg har lyt et og lært, re flek tert og pug get, blit in spi rert og når 
nød ven dig slåt opp i de tyk ke, tun ge bø ke ne i bok hyl la når det har 
duk ket opp spørs mål el ler jeg ikke har følt meg trygg nok på em net.

Med få le di ge mi nut er i lø pet av en dag må man være se lek tiv 
med hva man bru ker ti den sin på. At det er et uni vers av me di sins ke 
pod kas ter der ute, gjør det ikke let å finne en som pas ser. Det er  
stor va ria sjon i re le vans og ak tua li tet. Noen pod kas ter eg ner seg for 
alle som er in ter es sert i te ma et, mens and re er mer spis set og kan 
til freds stil le selv en stres set stu dent i siste stu die år. Her er en kort 
over sikt over mine topp fem me di sins ke pod kas ter som jeg lyt er 
ak tivt til mens jeg for be re der meg til av slut en de eks ame ner. Selv 
om det an ta ge lig fin nes enda fle re gode der ute, er det e mine fa vo
rit er for di jeg opp le ver at de er fag lig gode, re le van te og in spi re rer 
meg til å lære mer. Å høre på pod kast er ikke til strek ke lig pen sum  
i seg selv, men det er et ge ni alt sup ple ment. Jeg må også un der  streke 
at stort set alle pod kas ter kan ha feil og mang ler, og man kan ikke 
ta alt for god fisk – men mye er vel dig bra!

Medicinpodden med Re bec ca og Levi
Den ne pod kas ten er en dia log mel lom en far 
og en dat er, som beg ge er le ger. Re bec ca er 
ny ut dan net og Levi har 30 års er fa ring som 
kli ni ker og fors ker. Den fore går på svensk og 
kan slik være lit «tung hørt» for oss nord menn, 
men det fag li ge inn hol det er bra. To talt er det 
68 epi so der, sen din ge ne va rer i snit ca. 40 min, 

og den er ba sert på læ re bo ken Symp tom, diagnos och te ra pi. Pod kas ten 
går sy ste ma tisk gjen nom de vik tig ste og van lig ste syk doms til stan 
dene fra ho det og ned og gir der med en pe da go gisk og su per over
sikt over til stan der man bør kjen ne til som «fersk läkare». I sin gjen
nom gang drøf ter de anam ne se, kli nisk  un der sø kel se, ut red ning  
med lab prø ver og sup ple ren de un der sø  kelser samt be hand ling/til tak 
et er da gens ret nings  linjer og an be fa lin ger (rik tig nok svenske).

KVALLM
Pod kas ten er en dia log mel lom to spe sia  lister  
i all menn me di sin om alt som kan duk ke opp 
på fast le ge kon to ret, med nå 200 epi so der  
som va rer fra 2 – 15 min. Her får du kort fat et 
in for ma sjon om fag  lige ut ford rin ger som kan 
ut spil le seg i all menn prak sis, og hånd te ring av 

dis se  ba sert på na sjo na le ret nings lin jer og an be fa lin ger. Te ma tik ken 
er bred og in klu de rer alt fra de van lig ste all menn me di sins ke pro
blem stil lin ger til for  klaring av epi de mio lo gis ke be gre per, vik ti ge 
taks ter, juss og  so si al me di sin som kan duk ke opp hos fast le gen. Helt 
ge ni alt! Her la ges sen din ger fort lø pen de, og de har in gen plan om  
å leg ge opp med det før s te.

Akuttpodden
Akutpodden hand ler om hånd te ring og 
 be hand ling av akut me di sins ke pro blem stil
lin ger. Bak pod kas ten står en en ga sjert sy ke
plei er med vi de re ut dan ning i akut  syke pleie 
og man ge års er fa ring fra ar beid i akut mot ak 
ved re gio na le sy ke hus. Fore lø pig er det 29 
epi so der som va rer i ca. 20 – 30 min og er en 

dia log mel lom sy ke plei er og le ger i uli ke spe sia li se rin ger. Den ne 
pod kas ten er ak tu ell for alle som job ber med akut syke men nes ker, 
om du er sy ke plei er, le ge stu dent, LIS1lege, paramedic, lege i spe sia li
se ring el ler spe sia list. Her ven tes det å kom me man ge fle re epi so der 
et er hvert.

Psyko po den
Psy kia tri, et stort og kom plekst fag felt som 
man fort kan druk ne i. Fore lø pig er det 21 
epi so der, som hver va rer ca. 20 –30 mi nut er. 
Den ne pod kas ten er en sam ta le som skif ter 
mel lom før s te ama nu en sis ved Uni ver si te tet  
i Oslo og lege, pro fes sor og un der vis nings le der 
i psy kia tri samt lege og sti pen diat i psy kia tri, 

og tar for seg em ner fra un der vis ning ved uni ver si te tet (psy kia tri 
termi nen). Her drøf tes alt fra de sto re syk doms grup pe ne i psy kia tri 
til vur de rin ger, til tak og pa ra gra fer man må kjen ne til som hel se 
perso nell som job ber in nen for det e fel tet. In ter es sant og over sikt  
lig drøf tes em ner som kan være sto re og ut ford ren de å hånd te re  
i prak sis.

Medisinpodden
Her får du gode og for ståe li ge for kla rin 
 ger på kom pleks far ma ko lo gi samt in for ma
sjon om de al ler van lig ste kro nis ke syk dom
mer som kre ver far ma ko lo gisk be hand ling. 
Mål grup pen er først og fremst pa si en ten selv 
og/el ler på rø ren de, men den er også ak tu ell  
for stu den ter og hel se per so nell som vil lære 

mer om le ge mid ler og bruk av dis se. Foreløpig er det 14 episoder 
med varierende varighet, alt fra ca. 20 min til i underkant av en time. 
Fle re sen din ger in klu de rer dia log med pa si en ter og gir der med godt 
inn blikk i pa si en tens si tua sjon og tan ker rundt sin egen til stand.  
I til legg hø res fag li ge inn spill fra kli nis ke far ma søy ter og spe sia lis ter 
i blant an net rev ma to lo gi, kar dio lo gi og psy kia tri. Her ven tes fle re 
nye epi so der et er hvert.

ELI SE CATRÌONA SOLBERG O’LEA RY
e.c.s.oleary@studmed.uio.no
er me di sin stu dent ved Uni ver si te tet i Oslo.
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Sam svar mel lom ob ser va tø rer –  
el ler interobservatørsamsvar?

To ob ser va tø rer, for eks em pel to ra dio lo
ger som vur de rer sam me rønt gen bil de, 
vil ikke all tid kon klu de re likt. Og sam me 
ra dio log vil ikke nød ven dig vis kom me 
til sam me kon klu sjon om han vur de rer 
sam me rønt gen bil de en tid se ne re.

Grad av sam svar mel lom ob ser va tø rer kal les 
på eng elsk interrater re li abil i ty, interrater 
agree ment el ler interobserver agree ment. 
Grad av sam svar mel lom fle re vur de rin ger 
gjort av sam me ob ser va tør kal les intrarater 
re li abil i ty, intrarater agree ment el ler intra
observer agree ment (1–5). Ter me ne re li abil i ty 
og agree ment bru kes i lit e ra tu ren dels om 
hver and re, og dels med lit for skjel lig be tyd
ning (3–5).

Ter me ne in terra terre lia bi li tet og int ra rater
re lia bi li tet, med el ler uten bin de strek, er 
brukt i noen læ re bø ker (6–8), og for kla res 
som «sam svar mel lom ob ser va tø rer» (8,  
s. 135). For de len er at dis se ut ryk ke ne er 
nes ten iden tis ke med det eng els ke opp  havet. 
Ulem pen er at man bru ker det eng els ke 
or det ra ter, som gjør at det blir en hy brid,  
en blan ding av eng elsk og norsk. Kan skje 
ob ser va tør er bedre? Føl gen de ter mer er 
brukt i Tids skrif tet: sam svar mel lom ob ser va
tø rer, interobservatørsamsvar, int ra og inter
observatørsamsvar, grad av sam svar (målt 
med intraklassekorrelasjonskoeffisient), 
in ter og intraobservatørvariasjoner.

Grad av sam svar kan kvan ti fi se res på 
for skjel li ge må ter, av hen gig av om den 
ak tu el le ut falls va ria be len er di ko tom, ka te
go risk med mer enn to ka te go ri er, el ler en 
ska la va ria bel. Ak tu el le mål kan være Cohens 
kappa el ler en va ri ant av den ne ved ka te go
ris ke data (9, 10), el ler intraklassekorrela
sjonskoeffisient (ICC) ved ska la va riab ler.  
En opp sum me ring av noen ak tu el le mål 
fin nes i (11, s. 548 – 56).

Kon klu sjon
Hvil ke ter mer bør vi så an be fa le på norsk? 
Jeg ten ker at vi ge ne relt ikke be hø ver å skille 

mel lom agree ment og re li abil i ty i den ne 
sam men hen gen. Jeg har selv valgt å bru ke 
ut ryk ket sam svar mel lom ob ser va tø rer (9, 
10), men sam svar in nen ob ser va tø rer hø res 
lit rart ut. Kan skje vi hel ler bur de bru ke 
ter me ne interobservatørsamsvar og intra
observatørsamsvar, som er mer pre si se, selv 
om or de ne blir leng re.

STI AN LY DER SEN
stian.lydersen@ntnu.no
er dr.ing. og pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk ved 
 Re gio nalt kunn skaps sen ter for barn og unge – 
 psy kisk hel se og bar ne vern (RKBU MidtNorge)  
ved Institut for psy kisk hel se, NTNU.
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Favus

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

Johan Ludvig Losting (1810 – 1876) var en norsk maler og illustratør. Det er han som står bak de velkjente litografiske plansjene 
med illustrasjoner i det store verket om spedalskhet av Carl Wilhelm Boeck og Daniel Cornelius Danielssen, utgitt i 1847. 
Losting illustrerte også verket Planteparasitære Sygdomme av de samme forfatterne, som kom ut heftevis fra 1855 – 92.  
I Tidsskriftet nr. 32/1988 hadde vi et av maleriene som ble brukt i sistnevnte utgivelse på forsiden. Det var tilknyttet avsnittet  
om favus, en kronisk infeksjon forårsaket av soppen Trichophyton schoenleinii (Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: I).

Forsidebilde for Tidsskriftet  
nr. 32/1988

Forsiden av Tidsskriftet nr. 32/1988, med illustrasjonen «Favus» malt av Johan Ludvig Losting.
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Le gen og kvakk sal ve ren

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com
Re dak sjons sjef i Æsculap

Ole Ja cob Broch, over le ge i ind re me di sin ved Hau ke land sy ke hus, ga i 1954 ut boka Lege el ler kvaksalver. I Æsculap kom mer 
han med en klar for ma ning til le ge stan den om å kjen ne sine grunn leg gen de prin sip per, me di sinsk forsk ning og sam fun nets 
vel ferd. Som han sier: «To le ran se er en ut mer ket egen skap, men iblandt er den lun ken he tens ho de pu te» (Æsculap 1955; 35: 
22 – 4).

For nuft kontra mys tikk  
i le ge kuns ten.

Av Ole Ja cob Broch.

(…) De di rek te ska de virk nin ger av kvaksal
vernes virk som het er det van ske lig å få full 
over sikt over. De res ve sent li ge kli en tell er 
sik kert nev ro ti ker ne. Le ge ne har i de fles te 
til fel le fått sine sjan ser først og vil sik kert 
ikke per son lig be kla ge å bli av las tet for en 
tung te ra peu tisk byr de. Imid ler tid blir det 
sik kert ikke få pa si en ter som ved kvaksalver
nes inn gri pen for spil ler det rett e tids punkt 
for en ra sjo nell og ef ek tiv te ra pi av sin 
syk dom.

Kvaksalverproblemets al vor lig ste side er 
imid ler tid ikke at en og an nen pa si ent blir 
al vor lig syk el ler dør p. g. a. at de ikke får 
sak kyn dig be hand ling. Le ge ne har jo endel 
på sam vitt ig he ten i den ret ning. Al vor li ge re 
er den un der grav ning av for nuft og ra sjo
nell tan ke gang som kvaksalveriet re pre sen
te rer. (…)

Le ge ne er vel hel ler ikke selv helt uten 
skyld. De har hatt det for tra velt med egne 
pro ble mer til å ta seg av dett e spørs mål. 
En kel te har dess uten vist en hold ning som 
jeg tror er me get ska de lig. Jeg ten ker ikke på 
det per son li ge sam ar beid med kvaksalvere 
som er ty de lig for budt ett er Le ge for en in
gens kol le gi a le lo ver. Det spil ler sik kert en 
helt uve sent lig rol le. Der imot ser en iblant 
at le ger stil ler seg for stå el ses ful le og del vis 
gir sin til slut ning til for skjel li ge fi lo so fis ke 
hel se sy ste mer som bry ter med det na tur 
viten ska pe li ge grunn lag som le ge gjer nin
gen byg ger sin ek si stens på. Man ge av dis se 
hel se sy ste me ne har en tem me lig stor ut bre
del se i be folk nin gen. Det dri ves en sterk og 

hem nings løs pro pa gan da for det syn at alle 
våre syk dom mer er en føl ge av vår si vi li sa
sjon og una tur li ge livs før sel. Vei en til full 
hel se med fri het for alle syk dom mer fø rer 
«til ba ke til na tu ren». In gen får vite hva som 
me nes med dett e. Rent prak tisk blir det som 
re gel til lem pet ved å spi se rå kost og gjen
nom fø re det rituale som pro fe ten for kyn ner. 
(…)

Ikke helt sjel den hen der det at kol le g er 
også for vil ler seg inn i den ne dype jun gel  
av mer ke li ge på stan der og hy po te ser som 
det ald ri gis noen be grun nel se for. Det skal 
vi ses to le ran se og fri sinn, he ter det. Og har 
ikke sto re me di sins ke ny he ter også tid li ge re 
sprun get fram fra fol ke dy pet og først se ne re 
blitt ak sep tert av le ge vi ten ska pen? – Var det 
ikke en gam mel kone som prak ti ser te sol 
behand ling på Eke berg len ge før Dvi ta mi
net ble opp da get?, og for strakk ikke også en 
en kelt kone Wither ing i Eng land med opp
skrift på Dig i tal is? Kneipp brø det ble in tro
du sert av en munk, og det kan for den saks 
skyld sik kert også på vi ses at en el ler an nen 
from enke satt og slap pet av hele da gen 
hund rer av år før Seyf arth skrev sin bok.

Det glem mes så lett at fol ke me di si nen 
ve sent lig er byg get på tro og mys tikk og ikke 
på iaktt a gel ser, at likt og ulikt ble be hand let. 
Først sy ste ma tis ke un der sø kel ser har gitt oss 
et ra sjo nelt grunn lag og vist om en me to de 
er ver di full og hvor dan den skal bru kes. 
Ge ni er kan nok frem de les mis kjen nes, men 
hel dig vis er det som re gel me get lett med 
sik ker het å er kjen ne det rene tøv. Hel se pro fe
te nes lære har ald ri så vidt jeg har sett, ap pel
lert til lo gikk og for nuft. Fle re av dem hev der 
en dog at en na tur vi ten ska pe lig vur de ring er 
uten ver di. Der for nytt er det lite at det mes te 
av de res på stan der er mot be vis te, ar gu men
ter og for nuft prel ler av mot blind tro.

Et hvert fe no men som un der gra ver men
nes ke tan ken og sunn for nuft tje ner en so si al 
re ak sjon. Kvaksalveriet er i vir ke lig he ten et 
an grep mot vår so si a le le ve stan dard. Mest 
ty de lig kom mer dett e fram i de for skjel li ge 
hel se sy ste mer. (…) Pa ro len «Til ba ke til na tu
ren» be tyr i vir ke lig he ten til ba ke fra den 
tek nis ke ut vik ling til en la ve re le ve stan dard 
med der av føl gen de sy ke lig het og dø de lig het.

Det kan være van ske lig å få lek folk til  

å er kjen ne at en vi ten ska pe lig forsk ning er 
enes te grunn lag for me di sinsk fram gang 
når le ger i mis for stått to le ran se er vil li ge til 
å rek ke en hånd til kva si vi ten ska pe lig tøv.  
En kraf tig re ak sjon mot den slags fe no me
ner må hel ler bli ka rak te ri sert som sne ver
syn og in to le ran se. For å verne om sann het, 
for nuft og ra sjo nell tan ke gang må en dog 
hen sy net til to le ran sen vike. To le ran se er  
en ut mer ket egen skap, men iblandt er den 
lun ken he tens ho de pu te.

(…) Vi må stil le oss til tje nes te for all opp
lys ning som tar sik te på å re du se re kvaksal
veriet og gjø re den me di sins ke te ra pi lett e re 
til gjen ge lig for be folk nin gen.

Vi vi ser to le ran se og for stå el se over for 
våre pa si en ter når de sø ker kvaksalvere, 
for di vi må inn røm me at vi ikke all tid er så 
flin ke til å hjelpe selv. Men, la det ikke være 
tvil om vår prin si pi el le hold ning og la oss 
også ta klar av stand fra kol le g er som uan sett 
mo ti ve ne slutt er opp om de kva si vi ten ska
pe li ge hel se for fø re re. De for rå der i vir ke lig
he ten der ved de ukren ke li ge prin sip per som 
er grunn leg gen de for le ge yr ket, me di sinsk 
forsk ning og sam fun nets vel ferd.

Hvis vi vi ser kla re lin jer her, vil det være 
mind re grunn til å øde sine kref ter med  
å kaste stein på en til fel dig ki ro prak tor, 
ho møo pat el ler hel bre den de pin se venn.

«Le ge ne er vel hel ler ikke selv 
helt uten skyld»

De mon stra sjon av en Orgone ak ku mu la tor. Orgone 
er iføl ge den øs ter riks ke psy ko ana ly ti ke ren Wil helm 
Reich en uni ver sell livs kraft. I 1954 be ord ret FDA 
øde leg gel se av alle ak ku mu la to rer og all litt e ra tur 
som om ta ler dem. Reich, som bod de i USA, ble se ne re 
fengs let for å ha kren ket for bu det. Il lust ra sjons fo to: 
Scien ce Pho to Li brary / NTB Scan pix
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Nøkkelen til livets 
siste fase

Guro Hoftun er journalist og forfatter og 
kjent blant annet for sin Bragepris-nomi-
nerte bok om ungdom Storbarnsliv fra 2015. 
Hun har skrevet en rekke bøker, også om 
brorens selvmord og om ungdom, en bok 
som ble nominert til Brageprisen i 2017.

I sin nye og aktuelle bok Eldreliv – til deg 
som er i live fra 2018 viser hun stor og sjel-
den begavelse. Hun lykkes med tanke på alle 
målgrupper. Hun har her nøkkelen til de 

ELDRELIV
Guro Hoftun
Til deg som er i live 347 s. 
Oslo: Cappelen Damm, 
2019. Pris NOK 399  
ISBN 978-82-02-60225-3

gode samtaler: De som åpner dører og fri-
gjør tanker. De som belyser skjebner og 
ryggsekker. De som bærer, når livet er på 
hell. De som gir oss hverdagens pusterom.

Hele vår kulturhistorie er basert på tre 
hovedmotiver: liv, død og kjærlighet. De 
fleste av oss, i vårt land, får en grandios og 
kjærlighetsfylt start på livet de første timer, 
dager og år. Noen av oss får det ikke. Livets 
største utfordring er døden. En utfordring 
som gjenspeiles i all kunst og litteratur.

Våre erfaringer i møte med mennesker på 
slutten av de gamles liv viser oss at åpenhet 
og forberedende samtaler er forutsetningen 
for en optimal tid på slutten av livet. Samti-
dig vet vi mye om at disse samtaler sjelden 
skjer. Dersom de finner sted, har vi mange 
eksempler som viser at legene og pleieperso-
nalet ofte har manglende kompetanse på 
slikt, og at det er potensial for forbedring. 
Denne boken kan være nøkkelen.

Hoftuns partnere i samtaler om livets  
små og store spørsmål er mange og ukjente. 
Noen er hverdagshelter. Noen er nære 
 pårørende. Noen er veldig nær. Forfatterens 
dialoger og prosesser med sin mor Vesla er 
en ledetråd i boken. De gir et glitrende bilde 
av konflikter og gleder vi alle møter innen-

for de fengsler og oaser vår familier gir oss 
gjennom livet.

Vi blir også fortrolig med Olav Thons 
ektefelle. Og vi møter personer i innland,  
by og land, med helt spesielle og «vanlige», 
men unike livshistorier.

Ved første øyekast er dette en familiebok 
for alle som har gamle personer i nær fami-
lie. Men den har en større målgruppe. Barn 
og ungdom, voksne og gamle vil finne gode 
og informative intervjuer og samtaler om 
viktige livs- og samfunnsspørsmål. Bokens 
undertittel peker tydelig på bokas egentlige 
hovedtema: Til deg som er i live.

Dette er en bok som bærer nøkkelen til 
livets siste fase. Denne nøkkelen trenger vi 
for ikke å gå glipp av fortrolighet og gode 
samtaler. Boken åpner dører for deg og meg 
som er i live. Boka er en formidabel hjelper 
for oss alle til å se det vi gjennom våre siste 
årtier har sett uten å forstå det vi trenger  
å forstå.

STEIN HUSEBØ
Pensjonert lege, Verdighetsenteret –  
Omsorg for gamle
Bergen Røde Kors Sykehjem, Sandviken

Sam men satt  
om dø den

Dø den er en ufra vi ke lig del av li vet. I vår tid, 
i vår del av ver den er dø den in sti tu sjo na li-
sert og me di ka li sert. Hva gjør det med vårt 
for hold til dø den? Tanatologi – vi ten ska pen 
og læ ren om dø den – er et vok sen de tverr-
fag lig felt. Et nytt nor disk nett verk av fors -
kere fra uli ke di sip li ner sett er nå tanato-
logien på kar tet i Norge gjen nom bo ken  

ALT SOM LE VER,  
MÅ DØ
Bir gitt a Haga Grips rud, 
Lis beth Thoresen, red
Dø den som tverr fag lig 
kunn skaps felt. 286 s.  
Oslo: SAP - Scandinavian 
Ac a dem ic Press, 2019.  
Pris NOK 399  
ISBN 978-82-304-0234-4

Alt som le ver, må dø. Fors ker ne i nett ver ket 
er for ank ret i hel se vi ten skap, litt e ra tur vi ten-
skap, fi lo so fi, so sio lo gi, teo lo gi, kul tur stu -
dier og psy ko so si a le stu di er. Bo kens for mål 
er først og fremst å dan ne grunn lag for 
sam ta ler og re flek sjo ner blant fag folk som 
job ber med dø en de men nes ker, men også 
blant and re in ter es ser te.

An to lo gi en be står av ni en kelt stå en de 
skrift styk ker som un der sø ker uli ke as pek ter 
ved dø den. I inn led nin gen skri ver re dak tø -
rene inn gå en de om dø den som tverr fag lig 
kunn skaps felt, og av slutt er med en kort fat-
tet pre sen ta sjon av inn hol det i ka pit le ne. 
Bo ken har in gen il lust ra sjo ner el ler fi gu rer, 
og kun én ta bell, men er ri ke lig ut styrt med 
re fe ran ser.

De ni ka pit le ne har vidt for skjel li ge inn-
falls vink ler til å utforske dø den. Noen av 
stu di e ne er in ter vju er med hel se per so nell  
i sy ke hus og sy ke hjem om de res er fa rin ger 
og tan ker om å ar bei de med dø en de. En 
stu die tar for seg kvin ners rol le og opp ga ver 
i for bin del se med dø den i his to risk per spek-
tiv. En an nen har ana ly sert avis nek ro lo ger 
med tan ke på hvor dan fore stil lin ger om liv, 
død og ver di er frem stil les. Det er litt e ra tur-

stu di er av skjønn litt e ra tur med dø den som 
tema, og siste ka pitt el er en fi lo so fisk drøf-
ting av dø den og me nin gen med li vet.

Hvert ka pitt el bæ rer ty de lig preg av de 
en kel te bi drags yter nes skri ve må te og forsk-
nings tra di sjon. Noe av stof et er lett lest, 
mens and re de ler er tyng re til gjen ge lig. 
Hvert ka pitt el kan le ses uav hen gig av de 
øv ri ge. Den kort fatt e de be skri vel sen på 
slutt en av inn led nin gen fun ge rer fint som 
vei vi ser for le se re som ikke øns ker å lese 
bo ken fra perm til perm, men som øns ker  
å bru ke ak tu el le de ler av den til sam ta le  
og re flek sjon.

Bo kens aka de mis ke inn ret ning gjør at  
den er mest eg net for le se re som er vant til 
den ne ty pen fag litt e ra tur. De ler av bo ken 
kan bru kes som dis ku sjons- og re flek sjons-
grunn lag i un der vis ning og ett er ut dan ning. 
Et tan ke kors for meg som lege er at det ikke 
er noen med me di sinsk pro fe sjons bak grunn 
med i forsk nings nett ver ket.

ANET TE FOSSE
Spe sia list i all menn me di sin
Na sjo nalt sen ter for dis trikts me di sin
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Ei ett er lengta  
opp slags bok

Boka er iføl ge for laget egna som læ re bok for 
fleire utdanningar, frå me di sin og psy ko lo gi 
til pe da go gikk og mil jø te ra pi. Fleire er far ne 
forfattarar knytta til uli ke fag mil jø og profe-
sjonar har bi dratt i boka.

Boka er bygd opp av to hovuddeler, ein 
ge ne rell og ein kli nisk del, med 33 en kelt -
kapitt el som femner om dei fles te synsvin-
klar på barn og un ges ut vik ling. Vi får opp-

DEN IN TER AK TI VE 
HJER NEN HOS BARN 
OG UNGE
Anne-Gre the Urnes, red
For stå ing og til tak ved 
nevroutviklingsforstyrrelser 
og nev ro psy kiat ris ke til-
stan der. 394 s. Oslo: Gyl den-
dal, 2018. Pris NOK 519  
ISBN 978-82-05-51093-7

da tert kunn skap om hjer nen sin opp byg-
ning og plas ti si tet, opp sum me ring av ut red-
nings me to der og be hand lings for mer. Siste 
200 si der er sett e av til eit vidt spek ter av 
kli nis ke diagnosar, som ce re bral pa re se, 
adhd, rusmiddelavhenge, lærevanskar, 
trau me og dis so sia ti ve tilstandar. Innhalds-
oversikta er på 14 si der og bi drar til at boka 
fun ge rer som eit opp slags verk.

Noko av det som gjer boka til meir enn ei 
sam ling opp da ter te artiklar, er den pe da go-
gis ke må ten alle forfattarane, og ikkje minst 
Ur nes sjølv, bru ker ny og kom pleks kunn-
skap i ein kli nisk kon tekst (som elles ofte er 
prega av for enk la dia gnos tis ke kategoriar, 
som adhd el ler mo de rat de pre sjon). Eit 
døme er boka si fram stil ling av so si al kog ni-
sjon, ei evne som ikkje ber re er ein di ko tom 
va ria bel i au tis me ut red nin ga, men eit re sul-
tat av eit kom plekst sam spel mel lom med-
fødde og opp øv de ev ner, kjens ler og erfarin-
gar. Eg set også pris på at den vik ti ge bio-
psykososiale mo del len får vere eit bak tep pe 
utan å pre ge tekstane med sta di ge gjenta-
kingar.

Boka gir meir ny an ser te synsvinklar for  

å for stå barns utviklingsvanskar, der både 
«hjarte og hjer ne», tilknyting og nevrogene-
tikk tas med i vurderingane. Dett e gir stør re 
høve for å støtt e det en kel te barns uni ke 
ut vik ling i om sorg, skulegang, me di sinsk 
be hand ling og psy ko te ra pi ut over diagnose-
kategoriar og pak ke for løp.

Om det er noko å ut sett e på boka? Eg 
sak ner eit eige ka pitt el om personlegdoms-
utvikling hos barn og unge og eit om bi po lar 
og and re af ek ti ve lidingar, der eg opp  le ver 
at ny kunn skap frå nevroforskinga ikkje har 
nådd min kli nis ke kvardag.

Takk for ei tett pak ka, men oversiktleg  
og ett er lengta opp slags bok med «alt» det 
nyaste innan nevroutvikling og nev ro psy -
kiat ri. An be falt for alle legar innan barne-  
og ung doms psy kia tri og bar ne ha bi li te ring!

KNUT AS BJØRN UL STEIN
Over le ge
Psy kisk hel se for barn og unge, Ålesund

Ufullstendig  
som lærebok

Doping er et vidt begrep som omfavner 
legale og illegale prestasjonsfremmende 
midler brukt i forskjellige livsfaser og livs-
situasjoner for å endre kroppens utseende, 
bedre fysisk, kognitiv og seksuell funksjon 
samt endre følelser og adferd. Substansene 
har stor variasjon i efekt, bivirkninger og 
strafebestemmelser. Det å skrive en bok  
for alle som skal jobbe for å forebygge eller 
behandle dopingproblemer, er derfor ambi-
siøst. Bokas 14 kapitler er fordelt på 215 sider, 

DOPING
Hans-Jørgen Wallin 
Weihe, red
Avhengighet, forfengelighet 
og ytelse. 317 s, tab, ill. Oslo: 
Cappelen Damm Akade-
misk, 2019. Pris NOK 398 
ISBN 978-82-02-58697-3

og utformingen er preget av mange sider 
ubrutt tekst, uten farger og med få illustra-
sjoner. Språket er godt, men skjemmes av 
floskler som «sterke ideologier er atskillig 
farligere dop enn kjemiske midler».

Boka skal ha et folkehelseperspektiv, men 
historiske perspektiver inkludert krig og 
toppidrett fyller nær 100 sider. Johaugs 
 dopingsak gjengis over ni sider, tilsvarende 
lengden på det ufullstendige kapittelet om 
fysiske og psykiske helseskader og vold, som 
burde fått mer plass. Tabloide og irrelevante 
eksempler benyttes for å se på sammenheng 
mellom anabole steroider og vold, og opp-
datert forskningslitteratur på dette feltet  
er fraværende. Videre omtales dopingbruk  
i subpopulasjoner, avhengighetsproblema-
tikk, forebyggende tiltak, utfordringer med 
antidopingarbeid samt lover og regelverk. 
Kapittelet om behandlingstiltak er kort, 
inneholder upresist stof og fremstår uferdig.

Personregisteret har noen feil, og det 
fremstår underlig at Dorthe Skappel og Adolf 
Hitler er inkludert, mens en sentral folke-
helseforsker som Jim McVeigh, er utelatt. 
Referanselisten består av nesten 1 000 refe-
ranser, der omtrent 30 % er hentet fra aviser 
og tv-kanaler. I tillegg er anonyme informan-
ter og presentasjoner fra konferanser inklu-

dert, istedenfor fagfellevurderte vitenskape-
lige publikasjoner. Primærkildene blir derfor 
litt for ofte utilgjengelige for leseren.

Boka ville vært styrket av en systematisk 
gjennomgang av de forskjellige gruppene 
legale og illegale prestasjonsfremmende 
midler, gjerne inndelt etter efekt og motiva-
sjon for bruk med farmakologisk profil og 
mulige bivirkninger. Bruk og besittelse av 
anabole steroider ble forbudt i Norge i 2013, 
og gjennomgang av nye strafesaker med 
fokus på substanser, mengder og straferam-
mer kunne gitt helt ny kunnskap til bokas 
målgruppe. Selv om boka inneholder rele-
vant tematikk og velskrevne kapitler som 
stimulerer til diskusjon, vurderes den ikke 
egnet som lærebok for helsepersonell, og 
heller ikke som en bok med folkehelseper-
spektiv. Et bedre alternativ kan være Human 
Enhancement Drugs fra 2019.

INGRID AMALIA HAVNES
Spesialist i psykiatri og allmennmedisin,  
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Oslo universitetssykehus
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En lekmanns 
reiseskildring

Første gang jeg hørte om forfatteren Bill 
Bryson, ble jeg fortalt at han skriver fantas-
tiske reiseskildringer, bøker man kan lese 
når man planlegger nye reisemål. Nå har  
jeg lest Kroppen, og jammen er det ikke en 
slags reiseskildring, dette også.

Bryson starter boken med å fortelle om 
hvilke byggesteiner man trenger for å lage 
et helt menneske. Han tar så leseren med 

KROPPEN
Bill Bryson
En guide for deg som bor  
i den. 425 s, ill. Oslo: Gylden-
dal, 2019. Pris NOK 449  
ISBN 978-82-05-52999-1

gjennom kroppen, og belyser all den spen-
nende fysiologien og patofysiologien du 
husker (eller burde huske) fra den gangen 
du studerte medisin, alt understøttet med 
hele 366 kildeanvisninger. I tillegg har Bry-
son sine egne morsomme betraktninger 
rundt de tingene han beskriver. Han tar tak  
i noe man kanskje en gang har hørt – som 
påstanden om at man kan kjøpe de kjemiske 
stofene kroppen består av for 5 dollar – og 
går dette nøyere etter i sømmene.

Om du har lest Brysons bok En kort historie 
om nesten alt, vil du kjenne igjen stilen. Har 
du ikke lest Bryson fra før, gjør det  ingenting. 
Du blir fort fortrolig med sjargongen. Han 
evner å presentere ting du allerede vet, på en 
overraskende ny måte. Et eksempel på dette 
er at «suicide by lifestyle» tar en evighet, og 
at du går klar 8 000 ting som kan drepe deg, 
unntatt en. Slik humor er typisk Bryson, og 
nettopp dette gjorde at jeg leste boken både 
på norsk og engelsk. Oversetter Gunnar 
Nyquist har gjort en god jobb, men det er 
noe med originalspråket som gir ekstra 
dybde til Brysons fortellerstemme.

Hvert av de 23 kapitlene i boken starter 
med et sitat som gir et frampek til hva kapit-
telet skal omhandle. Her er det mye bra stof 

dersom du er i beit for artigheter til takk-for-
maten talen din. Som det lille sitatet som 
sparker i gang kapittelet «Der nede»: «En 
gang presidentparet besøkte en bondegård, 
spurte fru president Coolidge omviseren 
hvor mange ganger daglig hanen kopulerte. 
Utallige ganger, var svaret. Vær så snill å si 
det til presidenten, ba fru Coolidge. Da presi-
denten kom forbi hønsegården og fikk høre 
om hanen, spurte han: Samme høna hver 
gang? Å nei, en ny hver gang, fikk han vite. 
Presidenten nikket langsomt og sa: Si det til 
fru Coolidge.»

Som lege var det selvsagt morsomt å lese 
en lekmanns sveip over menneskets fysio-
logi, og de tre kapitlene på slutten viet til 
sykdommer, kreft og medikamenter. Men, 
kanskje en ufaglært vil ha enda mer glede  
av boken, på samme måte som jeg som 
nysgjerrig lekmann nok koste meg enda mer 
med En kort historie om nesten alt, enn jeg 
gjorde med Kroppen. Men for all del: Boken 
er godt skrevet og inneholder mange anek-
doter som kan bidra til at du blir et midt-
punkt i selskapslivet i lang tid framover.

MORTEN MUNKVIK
Fastlege, Stavanger Medisinske Senter

Sterkt og ak tu elt om 
Utøya-mas sa krens 
hel se føl ger

Den ne bo ken bør le ses av alle som har 
Utøya-ung dom mer el ler de res fa mi lie med-
lem mer som pa si en ter. I 14 ka pit ler for mid-
ler de 21 for fatt er ne fra fle re forsk nings mil -
jøer også mye kunn skap om and re for mer 
for al vor li ge stress be last nin ger på in di vi der 
og virk nin ge ne på de res for eld re, søs ken, 
ven ner og bes te for eld re. Bo ken for tje ner 
der for også en bre de re le ser grup pe.

Både bud ska pet og vol den i ter ror an gre-

Å LEVE VI DE RE  
ET TER KA TA STRO FEN
Gre te Dyb, Tine K.  
Jensen, red
Stress re ak sjo ner og opp føl-
ging et er trau mer. 214 s,  
ill. Oslo: Gyl den dal, 2019.  
Pris NOK 379  
ISBN 978-82-05-52260-2

pe ne 22. juli had de gan ske sam men fal len de 
mål grup per: po li tis ke be slut nings ta ke re, 
an satt e i Re gje rings kvar ta let og AUF-med-
lem mer. Mens til ta ke ne for de an satt e  
i re gje rings kvar ta let ett er bom be eks plo -
sjonen kun ne bygge på for løps stu di er av 
lig nen de ka ta stro fa le hen del ser på nors ke 
ar beids plas ser, var mas sa kren på Utøya  
uten pa ral lell i den vest li ge ver den. I til legg 
var den pre get av eks tra or di næ re for hold 
det mang let hel se fag lig kunn skap om, for 
eks em pel at de ram me de var sko le ung dom-
mer og at en tred je del av de res for eld re var  
i kon takt med sine barn mens dis se var  
i livs fa re el ler ble drept.

Fors ker ne bak den ne bo ken kan der for 
for mid le mye ny og høyst ak tu ell kunn skap. 
For eks em pel er kon se kven se ne for ung-
dom me nes sko le pre sta sjo ner ut før lig 
 om talt: Hvor dan på tren gen de trau ma tis ke 
min ner for styr ret både inn læ rings pro ses sen 
og gjen kal lin gen av det som ble lært i sko-
len, og hvor dan dett e kan mest res. Det gjør 
godt å lese om hvor dan hel se fag lig kunn-
skap bi dro til den pe da go gis ke opp føl ging 
av trau ma ti ser te ele ver. To år ett er mas sa k-
ren had de de fles te kom met til ba ke til sitt 
gjen nom snitt i ka rak te rer.

Bo ken pre sen te rer også ny kunn skap om 
tids ak tu el le trekk som be tyd nin gen av mas-
siv me die på gang, de un ges vit ne mål i retts-
opp gjø ret mot ter ro ris ten og den ut strak te 
bru ken av so si a le me di er på godt og vondt.

At to vik ti ge for hold knapt be rø res i bo ken, 
rei ser spørs mål om fors ker ne og be hand -
lerne del te sam fun nets be rø rings angst for 
dis se vik ti ge as pek te ne: sinne mot ter ro ris-
ten og skil let mel lom po li tisk vold og an nen 
kri mi nell vold. Er fa rin gen er at myn dig he te-
nes idea lis tis ke svar på ter ror an gre pe ne gav 
lite rom for det na tur li ge ra se ri mot ter ro -
risten hos man ge ram me de. Hva an går det 
vik ti ge skil let mel lom po li tisk vold og an nen 
kri mi nell vold var an gre pe ne 22. juli på 
uskyl di ge ter ror of re også an grep på hele 
Norge som sam funn, og be folk nin gens 
re ak sjon vis te at slik ble det opp levd. Det  
gav de ram me de an led ning til å påta seg 
me nings ful le del  taker rol ler i en kamp om 
grunn leg gen de de mo kra tis ke ver di er. An nen 
forsk ning har vist at me ning og del ta ker-
iden ti tet øker mot stands ev nen.

LARS WEISÆTH
Pro fes sor eme ri tus, Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo

34
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PH.D.-DISPUTASER

UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

DAG KRIS TEN SOLBERG
Li pid profiles and antioxidants in schizophrenia – as so
cia ti on with clin i cal cha rac te ri stics and dis ease pha se. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
27.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ro bert Kumsta, Rühr-
Universität Bo chum, Tysk land, Sol veig Me re te 
Klæ bo Rei tan, Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet, og Ke til Hanssen-Bauer, Det me di sins ke 
fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Ole A. An dre as sen, Hå vard Bent sen  
og Hel ge Refs um.

UL RIK CARLING
Image guided treat ment of li ver tu mors – ex per i men tal 
MRgHIFU ablation and drug eluting embolic transarte
rial chemoembolization. Ut går fra Institutt for kli nisk 
me di sin. Dis pu tas 28.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Lars Lönn, Københavns 
 uni ver si tet, Rigs hos pi ta let, Dan mark, Mag nus 
Rizell, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sve ri ge, 
og Kirs ten Krogh-Sø ren sen, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Eric Do ren berg, Bjørn Ed win, Per Kris -
tian Hol og Bård Rø sok.

MARI WOLD HEN RIK SEN
Rett syn drome: Clin i cal and ge net ic as pects. Ut går fra 
Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 28.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Anne-Ma rie Bis gaard, Rigs-
hos pi ta let, Dan mark, Jon Sver re Skra nes, Norges 

tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, og Bjørnar 
Has sel, Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet  
i Oslo.
Vei le de re: Ola H. Skjel dal, Ste phen von Tetzchner 
og Trond Di seth.

MAR TON SKOG STEIN BER GER KÖ NIG
Highgra de ma lig nan cies of the skull base and cranio
facial re gi on. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 28.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Fran co DeMonte, De part-
ment of Neurosurgery, M.D. Anderson Can cer Cen-
ter, The Uni ver si ty of Texas, USA, Carl H. Snyderman, 
Uni ver si ty of Pitts burgh Med i cal Center, USA, og 
Han ne Flin stad Har bo, Det me di sins ke fa kul tet, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Tor stein Me ling, Ter je Os nes og Kirs ten 
Sund by Hall.

MA RIT LIP PE STAD
The role of the ome ga3 fatt y acid biosynthetic pro ducts 
resolvin D1 and resolvin E1 in main te nance of oc u lar 
sur face health. Ut går fra Institutt for kli nisk me di-
sin. Dis pu tas 28.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Elizabeth Ber ger, Way ne 
Sta te Uni ver si ty School of Medicine, USA, Juk ka 
Moi la nen, Hel sin ki Uni ver si ty Cen tral Hospital, 
Finland, og Trond Bua nes, Det me di sins ke fa kul tet, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Tor Paas ke Ut heim, Dar lene A. Dartt  
og Kim Alexander Tønseth.

KARL ARNE JOHANNESSEN
The Changing Phy si cian Workforce – Only a Pie ce of the 
Fu tu re Puz zle?. Ut går fra Institutt for hel se og sam-
funn. Dis pu tas 28.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Jon Mag nus sen, De part-
ment of Pub lic Health and Nursing, Norges tek nisk-
na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, Paulo Ferrinho, 
The Portuguese In sti tu te of Hy gie ne and Tro pi cal 
Medicine, Universidade Nova de Lisboa, Por tu gal, 
og Hil de Lur ås, Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver-
si te tet i Oslo.
Vei le der: Ter je P. Hagen.

MA RIA HOL LUND MEH LUM
Systolic blood pressu re variability and risk of car dio
vas cu lar events and death in hy per ten si ve pa ti ents 
treated with an gio ten sin receptor blockers or calcium 
chan nel blockers. Ut går fra Institutt for kli nisk me di-
sin. Dis pu tas 2.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ala stair Webb, Centre for 
Pre ven tion of Stro ke and De men t ia, Uni ver si ty  
of Ox ford, Stor bri tan nia, Re na ta Cífcová, Center 
for Car dio vas cu lar Pre ven tion, Char les Uni ver si ty, 
Tsjek kia, og Mona Eli sa beth Skjelland, Institutt  
for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Ei vind Ber ge†, Sver re E. Kjeld sen og 
 Tor geir B. Wyl ler.

UNI VER SI TE TET  
I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

TORE REIKVAM
Study of the role of skin lymphatics in electrolyte and 
blood pressu re reg u la tion. Ut går fra Institutt for bio-
me di sin. Dis pu tas 21.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Chris ti an Aalkjær, Aarhus 
uni ver si tet, Dan mark, Per Ole Iversen, Uni ver si te tet 
i Oslo, og Ag ne te En gel sen, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Hel ge Wiig, Tine Karl sen og Olav Ten-
stad.

http://www.ntnu.no/
kalender#tag=disputaserdmf

ERIK TOR BJØRN LØH RE
As pects of as sess ment, clas si fi ca tion and treat ment  
of can cer pain. Ut går fra Institutt for kli nisk og mo le-
ky lær me di sin. Dis pu tas 27.2.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Mett e As bjørn Neergard, 
Aarhus Uni ver si tets hos pi tal, Dan mark, Ulf E. 
Kongs gaard, Uni ver si te tet i Oslo, Ra di um hos pi -
talet, og Jon Erik Grøn bech, Norges tek nisk-na tur -
viten ska pe li ge uni ver si tet/St. Olavs hos pi tal.
Vei le de re: Pål Klep stad, Stein Kaa sa og Anne Kari 
Knud sen.
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BRIT NY LAND

Lege Brit Ny land, f. Omdal, gikk bort  
22. ja nu ar. Hun var født i Stavanger 16. sep
tem ber 1943 og voks te opp der med for eld
rene og søs te ren Ran di. Et er examen ar ti um 
stu der te hun me di sin i Oslo og Bergen.  
På sam me kull møt e hun sin kom men de 
livs led sa ger Har ald, og de gif tet seg i 1966. 

ner søk te hen nes tryg ge om sorg og be hand
ling frem til hun pen sjo ner te seg i 2012. Hun 
var ikke bare lege, men også en ha bil kunst
ner som mal te ak va rel ler, ol je ma le ri er og på 
por se len. Hun ut vi det sine kunn ska per og 
fer dig he ter på dis se fel te ne gjen nom ma ler
kurs i Bergen og i Spa nia. Hun var også 
in ter es sert i bloms ter og had de vak re, vel
stel te ha ger, både hjem me i Fyl lings da len  
og på som mer ste det på Ask. I man ge år har 
hun og Har ald hat hus i Tor re vie ja, Spa nia 
der de fe ri er te og til brak te pe ri oder av pen
sjo nist i den.

De siste åre ne var hun ram met av syk dom. 
Det er et stort savn at Brit er gåt bort. Våre 
tan ker går til hen nes livs led sa ger Har ald og 
de tre bar na med fa mi li er.

KRIS TINA HERN BORG JOHANNESSEN,  
YNG VILD SKÅ TUN HAN NE STAD

Et er em bets eksa men i 1968 reis te de sam
men til Ham mer fest for tur nus tje nes te. 
Et er endt tur nus tje nes te i dis trikt slo de  
seg ned i Bergen. I pe ri oden 1973 – 79 var  
Brit as si stent le ge/re ser ve le ge ved Kvin ne 
klinik ken. I 1979 var hun fer dig spe sia list  
i fød sels hjelp og kvin ne syk dom mer og 
over tok prak si sen til In ger Hal dor sen, den 
le gen da ris ke kvin ne le gen i Bergen. Se ne re 
etab ler te Brit og en kol le ga fel les prak sis  
i sto re lyse lo ka ler i Bergen sent rum, der de 
også an sat e jord mød re for svan ger skaps
kon trol ler.

Hun var fag lig ak tiv og gjen nom man ge år 
sty re med lem i Norsk gy ne ko lo gisk for en ing 
og Hor da land le ge for en ing, sam ti dig som 
hun sam men med kol le g er del tok i na sjo 
nale og in ter na sjo na le mø ter/kon gres ser. 
Brit var en me get kunn skaps rik og em pa tisk 
lege og var svært godt likt og re spek tert av 
så vel pa si en ter som kol le g er. Man ge kvin

MOR GAN STOK KE LAND

Tid li ge re sek sjons over le ge ved Sør lan det 
Sykehus Kris tian sand Mor gan Odd vin 
 Stok ke land døde 18. sep tem ber 2019, nær  
78 år gam mel.

Han voks te opp i Kvi nes dal. Han var sko le
flink, og i 1960 tok han ar ti um et er to år ved 
Horn nes lands gym nas og ble cand.med. ved 
Uni ver si te tet i Oslo i 1966. Et er tur nus tje 
neste i Kris tian sand og Høy an ger, ver ne plikt,  
og en pe ri ode som dis trikts le ge i Aud ne dal  
i 1968/69, had de han as si stent le ge stil lin ger 
ved sy ke hu se ne i Odda, Kris tian sand og 

Mor gan av slut et yr kes li vet i 2008.  
Vi had de øns ket ham man ge gode år som 
pen sjo nist, men dess ver re ble pen sjo nist 
tilvæ rel sen for mør ket av en lang somt frem
skri den de syk dom som han len ge klar te  
å kjem pe mot og leve med hjem me hos Kari, 
men de siste 4 – 5 må ne de ne av li vet tilbragte 
han på sy ke hjem.

Med Mor gan Stok ke land har vi mis tet en 
bau ta i Agder. Han sto for opp byg gin gen  
av en mo der ne sek sjon for for døy el ses syk
dom mer ved Sør lan det Sykehus Kris tian
sand, og hans inn sats fikk stor be tyd ning  
for pa si en ter fra hele Sør lan det. Vi vil huske 
ham som en dyk tig kli ni ker som først og 
fremst tenk te på pa si en te nes be hov, og han 
var for man ge en god læ re mes ter og venn. 
Vi de ler sav net og gode min ner med hans 
ek te fel le Kari med søn ner og bar ne barn. 
Han vil bli hus ket med ære.

AS BJØRN STAL LE MO, OLE RYS STAD, 
OLE HØIE, ØY VIND HOL ME, TOR AXEL   
GJEL LE STAD

Ul le vål. Han fikk sine spe sia li te ter i ge ne rell 
ind re me di sin og i for døy el ses syk dom mer  
i 1978 og var godt rus tet da han i 1979 be gyn te 
som over le ge ved VestAgder sen tral sy ke hus 
(VAS), som det het den gang.

Mor gan byg get opp sin egen sek sjon for 
for døy el ses syk dom mer, med sen ge post og 
gast ro la bo ra to ri um. Han over tok og ut vi det 
et er hvert en do sko pi virk som he ten, som til 
da had de vært kir ur ge nes an svar. Det sies at 
han var den før s te i lan det som gjor de en do
sko pisk re tro grad ko lan gio pan krea ti ko gra fi 
(ERCP) uten for uni ver si tets kli nik ke ne. Han 
lå ofte i for kant av ut vik lin gen, og med stor 
sta het klar te han å få gjen nom slag for de 
pro sjek te ne han trod de på.

På gast ro sek sjo nen var det let å søke råd, 
og man fikk som re gel rask og god hjelp 
en ten det var dag el ler nat. Sek sjo nens 
sam ar beid med kir ur ge ne var også me get 
godt. Mor gan selv var ikke bare tek ni ker, 
men også en dyk tig og er fa ren kli ni ker av 
den gam le sko len. Han var ikke kjent for  
å bru ke sto re ord, og han had de en egen 
un der fun dig og tørr hu mor som hans med
ar bei de re lær te å set e pris på.
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EL LEN LINDBÆK

En pio ner i norsk ane ste si, El len Lindbæk ble 
født 27. au gust i 1916 og var i sit ethundre
ogfemte år da hun døde 1. ja nu ar 2020. 
Ut vik lin gen av ane ste sio lo gi en mu lig gjor de 
smer te fri kir ur gi og føds ler, ut vik ling av 
in ten siv me di sin, akut me di sin i og uten for 
sy ke hus og ikke minst ef ek tiv be hand ling 
av el lers uut hol de li ge smer ter ved langt

kurs for ane ste si le ger og føde le ger og lær te 
opp så man ge ane ste si le ger i den ne prak si
sen at epi du ral smer te lind ring ved føds ler 
et er hvert kun ne til bys ved de fles te sy ke
hus med fø de av de ling og ane ste si av de ling  
i Norge. Hun sør get med det for et vik tig 
frem skrit på anestesiologienes fag om rå de. 
Ti tu se ner av fø den de har si den hat gle de  
av den ef ek ti ve og tryg ge smer te lind rin gen 
epi du ral kan gi un der en fød sel.

El len Lindbæk ble i 1987 ut nevnt til rid der 
av St. Olavs Orden av 1. klas se for sin inn sats  
i norsk ane ste sio lo gi. Hun var æres med lem  
i Norsk ane ste sio lo gisk for en ing fra 1998.

Vi er man ge ane ste si le ger, og enda man ge 
fle re tid li ge re fø den de kvin ner og pa si en ter, 
som min nes El len Lindbæk med takk for 
den sto re inn sat sen hun gjor de for vårt fag 
og våre pa si en ter gjen nom et langt yr kes liv.

BJØRN LIND, HAR ALD BREIVIK

kom men kreft syk dom og et er stør re kir ur
gi og sto re ska der. Men i Norge gikk det over 
hund re år fra eterane ste si ble do ku men tert 
ef ek tivt og trygt i 1846 til også Norge fikk 
le ger som spe sia li ser te seg i ane ste si fa get. 
El len Lindbæk var en av de al ler før s te pio ne
re ne i det e fa get. Hun tok em beds eks amen 
i Oslo i 1947, lit for sin ket pga. kri gen, og 
be gyn te sin spe sia list ut dan ning un der Ivar 
Lund på ane ste si av de lin gen ved Ul le vål 
sy ke hus i 1949. Sam me år star tet hun, sam
men med seks and re pio ne rer, Norsk Ane ste
sio lo gisk Forening.

I 1964 ble hun over le ge ved Aker sy ke hus 
og fikk an svar for ane ste si og smer te lind
ring ved fø de av de lin gen. El len Lindbæk 
had de lært om epi du ral be dø vel se på stu die
tur til Eng land. Da over le ge Kan de la kom fra 
Eng land og tok i bruk fødeepidural ved sy ke
hu set i Hø ne foss, be søk te Lindbæk Kan de la 
og lær te seg tek nik ken. Hun inn før te epi du
ral til fø den de ved Aker sy ke hus, or ga ni ser te 

EI VIND BER GE

Pro fes sor og over le ge Ei vind Ber ge døde av 
kreft 6. feb ruar, 55 år gam mel. Til ba ke står 
hans kone Hil de, hans tre barn Sind re, Trude 
og Si vert, hans for eld re Edel og Kjell, og alle 
vi som var hans ven ner og kol le g er.

Ei vind full før te le ge stu di et i Oslo i 1990 og 
kom tid lig i gang med forsk ning. Hjer ne slag 
ble hans vik tig ste forsk nings felt, spe si elt 
hvor dan le ge mid ler kan bru kes mest mu lig 
ra sjo nelt for å fo re byg ge og be hand le slag. 
Hans dok tor grad fra 2001 om hand let an ti
trom bo tisk be hand ling som pro fy lak se av 
tid li ge re si div et er kardioemboliske hjer ne

en ga sje ment at han ble pro fes sor ved Uni
ver si te tet i Tromsø sam ti dig som han holdt  
i gang sin om fat en de forsk ning i Oslo.

Pa ral lelt med forsk nin gen spe sia li ser te 
han seg i kar dio lo gi og ble over le ge ved 
Hjer te me di sinsk av de ling, Oslo uni ver si tets
sy ke hus, Ul le vål. Han job bet nes ten hele  
sit yr kes ak ti ve liv som kli ni ker, sam ti dig 
som han drev sin om fat en de forsk ning. 
Man ge har lat seg im po ne re av hvor om
sorgs fullt og grun dig han be hand let sine 
man ge pa si en ter, og hvor hjelp som han  
var over for sine kol le ga er og per so na le.

Ei vind valg te å ikke la seg be gren se av 
syk dom men, men stod til det siste på for 
sine kol le g er og sin nære og kjæ re fa mi lie. 
Bare få da ger før sin død send te han ty de li ge 
og hjel pen de epos ter til sti pen dia ter og 
sam ar beids part ne re. Han lev de i en trygg 
kris ten over be vis ning om at dø den ikke er 
et en de lig punk tum. Vi ly ser fred over hans 
gode min ne.

TOR GEIR BRUUN WYL LER, IRE NE GRUND
VOLD, SIG RUN HAL VOR SEN, SVER RE 
ERIK KJELD SEN, EL LI SIV BØ GE BERG  
MA THIE SEN, OLE MOR TEN RØN NING,  
PER MOR TEN SAND SET

in fark ter. På den ti den var det stor usik ker
het om hvor dan se kun dær pro fy lak sen hos 
den ne pa si ent grup pen skul le ut for mes,  
og Eivinds forsk ning ga av kla ring. Se ne re 
igang sat e han og le det en rek ke sto re og 
be tyd nings ful le forsk nings pro sjek ter, blant 
an net av blod trykks be hand ling i tid lig fase 
et er hjer ne slag, trom bo ly se ved uli ke ty per 
is ke mis ke slag og av trom bek to mi. Han  
vis te stor en tu si as me for å ut for me stu di er 
som kun ne gi et sik re re grunn lag for god 
be hand ling. Ty pisk om hand let et av hans 
siste pro sjek ter, som han selv ikke rakk  
å full fø re, det di lem ma et som opp står når 
det hos én og sam me pa si ent både er ri si ko 
for trom bo se (med god grunn til å gi et 
an ti trom bo tisk le ge mid del) og sam ti dig 
ri si ko for blød ning (med god grunn til  
å unn gå de sam me le ge mid le ne). Kli ni ke re 
over hele ver den står sta dig i den ne valg 
situa sjo nen, og Eivinds forsk ning vil bi dra 
til at de får et sik re re grunn lag for sin 
 be hand ling. 

Ei vind had de et svært stort kon takt net 
både i Norge og in ter na sjo nalt, og nøt stor 
re spekt for sin ge nui ne fag lig het og kom pe
tan se. Det er be teg nen de for hans bre de 
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Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst. 

Ønsker du å motta varsel om ledige 
stillinger innefor et bestemt område? 
På Legejobber.no kan du abonnere  
på ledige stillinger.

Som ANNONSØR kan du nå bestille 
annonsen døgnet rundt via legejobber.no.  
Du registrerer nettannonsen og 
papirannonsen samtidig. 
 
 
 
 

20
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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Legevaktslege
Ledig stilling for lege på natt. Vi kan tilby faste stillinger og 
vikariat. Se www.orkland.kommune.no for fullstendig  
utlysningstekst og lenke til søknadsskjema.
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FASTLEGEHJEMMEL VED NOVO HELSESENTER AS

Hjemmelen er ledig fra 1.8.2020. Fullstendig stillingsutlysning 
på legejobber.no. Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Søknadsfrist: 5. april 2020
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Har du lyst til å jobbe som fastlege i Arna bydel?

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 05.04.2020

Gloppen kommune, med Sandane som kommunesenter, har om lag 5.800 
innbyggjarar og er ein del av Nordfjord sin felles bu- og arbeidsmarknad på 40 
– 50.000 menneske. Flyplassen i Nordfjord - Sandane lufthamn - ligg i Gloppen, 
og vi har gode kommunikasjonar til resten av fylket og landet. Gloppen har 
full barnehagedekning og gode offentlege tenester. Kommunen har i tillegg til 
grunnskule og kulturskule også folkehøgskule og vidaregåande skule.  
Næringslivet i kommunen er variert og prega av optimisme. Vi har flott natur og 
det er godt tilrettelagt for friluftsliv sommar som vinter. Her er eit stort og aktivt 
miljø innan musikk, idrett og kultur, og kommunen har vore kåra både som årets 
kulturkommune og årets musikkommune.

Fastlegestilling og vikarlegestilling

Fastlegeheimel med listetak på 850 pasientar ved Gloppen lege-
senter er ledig frå 01.12.2020, med muleg oppstart før ved behov. 
Det er også ledig eit årsvikariat frå 01.05.2020, også her med 
listetak på 850 pasientar.

Kvalifikasjonar 
Vi søkjer en spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer 
til tilsetting i LIS 3 stilling i allmennmedisin 
• Norsk autorisasjon som lege
• Godkjent LIS 1
• Motivasjon for å bli spesialist i allmenmedisin
• Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både skriftlig og   

muntlig 

Personleg eignaheit, interesse og kunnskap vil bli vektlagt. Erfa-
ring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein stor 
fordel.

Vi tilbyr: 
• Nytt legesenter i lyse lokalar, bygd i 2012 og plassert i  

kommunesenteret på Sandane med utsikt over Gloppefjorden. 
• Seks erfarne fastlegar i 30-40 årene som har vore på lege- 

senteret mellom 4 og 15 år. LIS 1 lege. Lang erfaring med 
rettleiing av legar i spesialisering. 

• Hjelpepersonell med 2 sjukepleiarar, 2 helsesekretærar og 2 
bioingeniørar - totalt 5 årsverk.

• Eit velutstyrt laboratorium 
• Fleire skiftestover
• Godt arbeidsmiljø med felles lunsj dagleg med heile  

personalet samt vekentlege legemøte.
• Godt samarbeid med den kommunale helsetenesta. 
• Legevakt lokalt i Gloppen kommunen. 10 delt (ca 3 vakter pr. 

mnd). Heimevakt med på snitt 4-6 henvendelser pr. vakt.

Lønns- og arbeidsvilkår:
Sjølvstendig næringsdrivande i kommunalt dreve legesenter. Null 
løysing dvs at basistilskot går direkte til kommunen og at inntekt 
frå takstar går direkte til legen. Kommunen kan ifølge sentrale 
avtalar disponerer inntil 20% kommunalstilling. 
Det blir stilt krav om tilfredsstillande politiattest.

Thomas Hebard 
Leiar for legetenesta 
 57 88 44 40

Søknadsfrist: 21.04.2020
Søknad sendes via Webcruiter
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Fastlegehjemmel ved Legene i Bergensgata  
- Listetak 1500
For fullstending utlysning og link til søknadsskjema, se  
Legejobber.no eller kommunens nettsider. 

Søknadsfrist: 26. april 2020

Oslo kommune
Bydel Sagene

Fastlegehjemmel ved Legene i Bergensgata  
- Listetak 1750
For fullstending utlysning og link til søknadsskjema, se  
Legejobber.no eller kommunens nettsider. 

Søknadsfrist: 26. april 2020

Oslo kommune
Bydel Sagene

Fastlegehjemmel Torshovdalen Legesenter
For fullstending utlysning og link til søknadsskjema, se  
Legejobber.no eller kommunens nettsider. 

Søknadsfrist: 26. april 2020

Oslo kommune
Bydel Sagene
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Ledig fastlegehjemmel  
ved Sentrum legekontor DA i tre-legesenter
• Listetak på 1100 pasienter. Denne kan økes etter avtale 

med kommunen.
• Gode inntjeningsmuligheter.
• Veldrevet legesenter med fast og stabilt personale.
• Etablerte interne rutiner.
• Faste personalmøter og administrasjonsmøter som sikrer 

kvaliteten på driften av senteret.
• Velutstyrt laboratorium med teknisk utstyr som EKG,  

spirometri, kryoterapi, diatermi, BT døgnmåling og utstyr for 
enkel kirurgi.

• Faglig miljø med mulighet for veiledning av spesialist i  
allmennmedisin. Smågruppevirksomhet.

• System X journalsystem og tilknyttet Norsk Helsenett.
Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende
hjemmelshaver i tråd med sentrale avtaler. Overdragels  
innebærer kjøp av 33,3 % andel av Sentrum legekontor. Det 
forutsettes at praksis videreføres i samme lokaler, og at det 
tegnes selskapsavtale med Sentrum legekontor DA, samt en 
internavtale før inntredelse i praksis. 
Hjemmelshaver har pliktig deltakelse i kommunens  
legevaktordning (Lillehammer interkommunale legevakt).  
Kommunale oppgaver på inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt 
hjemmelen. For utfyllende informasjon og elektronisk søknad, 
gå til www.lillehammer.kommune.no (ledige stillinger). 
Søknadsfrist: 26.4.2020

Lødingen ligger vakkert til ved Vestfjorden og våre 2077  
innbyggere er flinke til å bruke naturen. Alt fra late dager på badestranda  
Bankfjæra, til gode forhold for jakt, fiske og padling. Ta gjerne en tur opp 
på Møysalen - som er kåret til Norges vakreste fjelltur. Men vi har ikke 
bare fantastisk natur. Kommunen har ny barnehage, ny og moderne 
kunstgressbane, ny sykehjemsfløy, og ny 1-10 skole med storsal som 
åpnet til skolestart 2019. 
Lødingen kommune – midt i hjertet av Lofoten og Vesterålen.
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Lødingen legesenter består av tre fastlegehjemler 
og en turnuslege, samt støtteapparat. Legesenteret 
holder til i samme bygning som helsestasjonen,  
psykiatritjenesten, barnevernet, NAV og apotek. Her 
er også kontor for ambulerende jordmor og psykolog. 
Lødingen kommune inngår i interkommunal  
legevaktsordning sammen med Harstad og Kvæfjord.

Vi søker fastlege i fast kommunal stilling. 

For fullstedning utlysningstekst og link til 
søknadsskjema, se legejobber.no eller kommunens 
nettsider. 

Søknadsfrist: 15. april 2020 

Fastlege
Lødingen kommune
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Fastlege
Har du lyst til å være fastlege, men uten å drive egen 

bedrift? Har du lyst til å jobbe et sted hvor du lærer noe 
nytt hver dag? For fullstendig utlysningstekst, se  

kommunens nettside eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 13.04.2020

VADSØ
KOMMUNE
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MEDISINSK BIOKJEMI
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Lierne kommune har to ledige stillinger ved Lierne Legekontor.
1. 100 % stilling som kommuneoverlege 
2. 100 % 1 års-vikariat som privatpraktiserende lege

Legekontoret består av 100 % kommuneoverlege, 100 % lege 
med driftstilskudd, 100 % helsesekretær og 100 % sykepleier. 
Legekontoret holder til i moderne lokaler og er samlokalisert 
med sykehjemsavdeling, omsorgsboliger, omsorgshybler, 
kontor for hjemmebaserte tjenester, familieenhet, jordmor, 
fysio-/ergoterapi, samt tannlegekontor.

Når du sender søknaden kan det være greit å vite:
- Vi søker etter deg som har norsk autorisasjon som lege.
- Har allmennmedisinsk erfaring
- Fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin ifht stilling nr 1
- Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin ifht stilling nr 2

Du finner utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema på 
www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig). 

Søknadsfrist: 15.04.20.

LEDIGE STILLINGER VED LIERNE LEGEKONTOR

Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stor som Oslo eller like 
stor som Vestfold. Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker 
jakt og friluftsliv. I kommunen bor det 1355 personer, så det er god plass til flere. 
Kommer du flyttende med familie garanterer kommunen barnehageplass.  
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det 
henne fe me te..»

Helse Sør-Øst RHF søker:

100 % avtalehjemmel i kardiologi 
- lokalisert til Kristiansand
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 21.04.2020

HJERTESYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i  
lungesykdommer lokalisert til Kristiansand
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 21.04.2020

LUNGESYKDOMMER

MEDISINSK DIREKTØR 
Vi søker en faglig dyktig og inspirerende leder  
til en av selskapets viktigste lederposisjoner.  
Som medisinsk direktør vil du ha formelt ansvar 
for det medisinskfaglige innen mikrobiologi, 
farmakologi, medisinsk biokjemi og patologi.  

Du vil få personalansvar for alle laboratoriets 
om lag 20 leger, inkl. LIS-leger. Til stillingen 
ligger også koordineringsansvar for 
forskningsaktivitetene Fürst er involvert i. 

Stillingen rapporterer til administrerende 
direktør og inngår i toppledergruppen, og vi ser 

etter en leder som ønsker å engasjere seg bredt 
i selskapets videre utvikling.

Vi søker spesialist i relevante laboratoriefag, 
evt. indremedisinske fag.  
Du må ha relevant ledererfaring fra 
kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med  
Bente A. Paulsrud, tlf. 911 08 165 eller  
Liv S. Bøe, tlf. 911 08 263 i Amrop Delphi. 
Søknad med CV sendes  
kontakt@amropdelphi.no

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privateid medisinsk laboratorium. Selskapet 
leverer laboratorietjenester innenfor medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, 
medisinsk mikrobiologi og patologi. Laboratorievirksomheten er Norges største med 
i overkant av 400 ansatte. Laboratoriet ligger på Furuset i Oslo. Prøvetakingen skjer i 
Oslo, Vestfold og Bergen. I tillegg har selskapet prøvetaking på syke- og aldershjem i 
Oslo, Sandefjord, Skedsmo og Bergen. Laboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN 
ISO/IEC 15189, og sertifisert i henhold til ISO 13485 og ISO 14001.  
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ONKOLOGI PSYKIATRI

utfall

38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör Göteborgs 
universitet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark 
forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och 
studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya 
perspektiv bidrar vi till en bättre framtid.

PROFESSOR 
i klinisk cancerepidemiologi 
förenad med befattning som 
överläkare

Placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper. 

Ref nr: PAR 2019/1617

Sista ansökningsdag för ovanstående anställning är:  
2020-05-08

För mer information se Göteborgs universitets hemsida:  
www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland. Helse Vest RHF eig seks 
helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og 
Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse Vest IKT AS. 
Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti sjukehus og 
institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

20 % avtaleheimel i psykiatri i Bergen
20 % avtaleheimel for godkjend spesialist i psykiatri er ledig frå 
01.08.2020, eller etter avtale. 

Noverande praksis er lokalisert i kontorfellesskap i Bergen 
sentrum. Noverande innehavar ønskjer å trappe ned sin praksis 
i tråd med reglane om seniorpolitikk - avtalt mellom dei  
regionale helseføretaka og Den norske legeforening, jf. §12 i 
rammeavtalen. Det er eit formål med seniorordninga at junior 
skal overta heile praksisen når senior fråtrer. 

Det er ein føresetnad at den som vert tildelt heimelen skal drive 
frå same lokalar og i nært samarbeid med noverande innehavar. 
Spesialisten som overtek skal avlaste spesialisten som trap-
per ned, og kan ikkje arbeide i praksisen ut over den avtalte 
arbeidstida. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
- erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
- eigenskapar for heimelen
- innretning av praksis
- samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane  
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret 
til Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten 
foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald 
av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. 
punkt 4.1 i rammeavtalen. Avtalespesialisten skal ha eit nært 
fagleg og forpliktande samarbeid med Solli DPS om  
oppgåvefordeling og for å sikre rett prioritering og gode pasient-
forløp. Det blir forventa at avtalespesialisten også tar imot 
pasientar som vert tilvist frå Solli DPS. Dette vil bli regulert 
nærare i den individuelle driftsavtalen. Avtalepraksisen skal i 
samarbeid med Solli DPS også innrettast i tråd med utviklinga i 
faget og korleis behovet i befolkninga utviklar seg. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, 
utstyr og naudsynt hjelpepersonell, når aktuell søkjar overtar 
heile avtaleheimelen. 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også 
bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar 
før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Åse Vatshelle, tlf.: 91 30 
34 78.  
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv  
Bergland, tlf.: 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sannkjende 
kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til Helse Vest 
RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist 21. april

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ny 100 % avtalehjemmel i urologi 
- lokalisert til Innlandet 
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 21.04.2020

UROLOGI
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Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland. Helse Vest RHF eig seks 
helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og 
Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse Vest IKT AS. 
Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti sjukehus og 
institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i revmatologi i Stavangerområdet

100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i revmatologi er ledig 
i Stavangerområdet frå 01.02.2021, eller etter avtale. 

Noverande praksis er lokalisert i Stavanger sentrum. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
- erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
- eigenskapar for heimelen
- innretning av praksis
- samarbeid med andre

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldande 
rammeavtale mellom dei regionale helseføretaka og Den norske 
legeforening.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret 
til Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten 
foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald 
av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. 
punkt 4.1 i rammeavtalen. Helse Stavanger er i ferd med å  
byggje opp eit fullverdig revmatologitilbod, og avtalespesialisten 
skal ha eit nært og forpliktande fagleg samarbeid med sjuke-
huset om oppgåvefordeling og sikre rett prioritering og gode 
pasientforløp. Det blir forventa at avtalespesialisten også tar 
imot pasientar som vert tilvist frå Helse Stavanger. Dette vil bli 
regulert nærare i den individuelle driftsavtalen. Avtalepraksisen 
skal i samarbeid med Helse Stavanger også innrettast i tråd 
med utviklinga i faget og korleis behovet i befolkninga utviklar 
seg. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, 
utstyr og naudsynt hjelpepersonell.  

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 936 840 
(klasse 1) til kr. 1 395 300 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også 
bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar 
før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Kjell Finsnes tlf. 911 06 
630
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv 
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sannkjende 
kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til Helse Vest 
RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist 21. april

REVMATOLOGI

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland. Helse Vest RHF eig seks 
helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og 
Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse Vest IKT AS. 
Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti sjukehus og 
institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

20 % avtaleheimel i ØNH-sjukdomar i Haugesundsområdet

20 % avtaleheimel for godkjend spesialist i ØNH-sjukdomar er 
ledig frå 01.09.2020, eller etter avtale. 

Noverande innehavar ønskjer å trappe ned sin praksis i tråd med 
reglane om seniorpolitikk - avtalt mellom dei regionale helseføre-
taka og Den norske legeforening, jf. §12 i rammeavtalen. Det er 
eit formål med seniorordninga at junior skal overta heile praksisen 
når senior fråtrer.  

Det er ein føresetnad at den som vert tildelt heimelen skal drive 
frå same lokalar og i nært samarbeid med noverande innehavar. 
Spesialisten som overtek skal avlaste spesialisten som trapper 
ned, og kan ikkje arbeide i praksisen ut over den avtalte arbeids-
tida. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
- erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
- eigenskapar for heimelen
- innretning av praksis
- samarbeid med andre

Avtalespesialisten skal drive med generell utgreiing, diagnostikk 
og behandling av tilstander i ØNH området. Avtalespesialisten 
må drive med høreapparatformidling, og skal ha eigen audiograf 
tilsett.

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane  
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten foretar 
undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald av regionale 
og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i  
rammeavtalen. Avtalespesialisten skal ha eit nært fagleg og for-
pliktande samarbeid med Helse Fonna HF om oppgåvefordeling 
og for å sikre rett prioritering og gode pasientforløp. Det blir for-
venta at avtalespesialisten også tar imot pasientar som vert tilvist 
frå Helse Fonna HF. Dette vil bli regulert nærare i den individuelle 
driftsavtalen. Avtalepraksisen skal i samarbeid med Helse Fonna 
også innrettast i tråd med utviklinga i faget og korleis behovet i 
befolkninga utviklar seg. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, 
utstyr og naudsynt hjelpepersonell, når aktuell søkjar overtar heile 
avtaleheimelen. 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også 
bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar før 
det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Trond Valle, tlf.: 52701800 
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv  
Bergland, tlf.: 51963822. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sannkjende 
kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til Helse Vest 
RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist 21. april

ØRE–NESE–HALSSYKDOMMER
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ØYESYKDOMMER

Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får
tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har
overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge
RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og
økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede
virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8
milliarder kroner.

Kristiansund

100  % avtalehjemmel
innen øyesykdommer
Da en av våre avtalespesialister skal slutte blir det innenfor
fagområdet øyesykdommer ledig 100 % avtalehjemmel lokalisert i
Kristiansund. Helse Midt-Norge RHF ønsker en praksis med
generell oftalmologi uten cataractkirurgi.  
Kontaktinformasjon: Rådgiver Arnt Egil Hasfjord, tlf. 413 22 145
eller rådgiver Karin Bostad, tlf. 412 14 382
Søknadsfrist: 30. april 2020

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg finner fullstendig utlysningstekst.

fra
nt
z.n

o

Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning
Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. 
desember 1983. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, 
særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert  
medisinsk diagnostikk innen disse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig 
grad gå til forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk 
forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Søknad 
om støtte sendes til fondets styre v/advokat Erik Keiserud, BA2 Center, 
Bygdøy alle 2, 0257 Oslo. Søknaden må være sendt senest 25. juni 
2020. Den må skrives på fastsatt skjema som vil bli tilsendt ved  
henvendelse til e-postadresse: goe@hjort.no.

TILL SALU
Margretelundsklinikken, Uddevalla.

Fastighet med läkarmottagningsdel, 
fullt utrustad operationssal med  
uppvakningsdel samt två  
bostadslägenheter.

Kontaktperson:
doktor.ehab@telia.com 
+46 708/977333

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

DIVERSE ANNONSER
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

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.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

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
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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

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

På vår vakt

Vi for be re der oss. Vi dril ler ru ti ner. 
Vi fo ku se rer blik ket og ryd der an net 
til side. Vi vet ikke hva som står for an 
oss, men vi vet at sam fun net blir satt 
på en hard prø ve i ti den som kom mer. 
Og det skjer på vår vakt.

Jeg ser bil der fra dril ling i smittepåkledning 
og kri se sta ber i sy ke hu se ne, kom mu ne over
le ger bøyd over be man nings pla ner, stu den
ter kla re til inn sats, fast le ge kon tor som 
leg ger om drif ten, og jeg er dypt takk nem lig 
for å være del av et fel les skap som nå skjer
per san se ne. Le ger i hele hel se tje nes ten 
bi drar med sin kom pe tan se og krea ti ve 
løs nin ger. Vi brett er opp er me ne og står 
kla re. For å ta imot det som skal kom me.

Da koronautbruddet var et fak tum, så 
Le ge for en in gen tid lig at vi mått e rig ge oss 
for en an nen type job bing enn det vi gjør  
til van lig. For en in gen ville ha be hov for høy 
grad av tverr fag lig og tverr sek to ri ell job bing 
med mu lig het for ras ke be slut nin ger. Sek re
ta ri a tet og de til lits valg te har or ga ni sert seg 
på tvers – med gode kom mu ni ka sjons lin jer.

Det ble tid lig klart for oss at vi mått e ta 
ned den van li ge ak ti vi te ten i for en in gen,  
for å sik re ka pa si tet i hel se tje nes ten og 
hind re smitt e spred ning. Vi står trygt i av gjø
rel sen om å be gren se egen møte og rei se  
ak ti vi tet. Jeg er takk nem lig for den kon
struk ti ve og gode mott a kel sen dett e har  
fått i or ga ni sa sjo nen, vel vi ten de om at dett e 
har sto re kost na der på alle vis. Alt vi gjør  
må li ke vel må les opp mot den ri si ko en vi 
står over for, hvor kost na den er ukjent og 
kan være ir re ver si bel.

Le ge for en in gen har hatt hyp pig og tett 
kon takt med myn dig he te ne. Vi har kom pe

tan se og kjenn skap til tje nes ten som er 
ver di full for dem. Og vi kan brin ge vi de re 
in for ma sjon raskt og ef ek tivt. Vår stra te gi 
har hele ti den vært å jobbe sam men med 
myn dig he te ne for å finne de gode løs nin g 
e ne, bi dra i de van ske li ge val ge ne og støtt e 
opp om gode til ta ke ne. Det be tyr også at vi  
i alle mø ter har ar gu men tert, ut ford ret og 
kjem pet for de til ta ke ne og stand punk te ne 
vi har ment har vært rik tig. Vi opp le ver at 
det har vært vik tig og har gitt gode re sul  
ta ter. Le ge for en in gen skal være en del av 
løs nin gen.

I skri ven de stund (16. mars red.anm.) har 
Norge stengt ned. Det har bred opp slut ning. 
Al vo ret er stort og be folk nin gen kjen ner  
det. Alle bi drar for å dem pe smitt e pres set. 
Uke ne som kom mer vil vise om vi lyk kes; 
om vi kla rer å hånd te re alle de al vor lig syke. 
Vi må bru ke det vin du et vi nå har til å for be
re de oss på det som skal kom me; ta ned 
plan lagt ak ti vi tet, lære opp de som skal inn 
og stram me kom man do lin je ne. Vi må ha 
nok ka pa si tet, sik ker het for hel se per so nell 
og vi må dem pe smitt e spred nin gen.

Hel se tje nes ten står i dag i start gro pen. 
Man ge av dere får tøf e tak fram over. Men 
dere har fel les ska pet i Le ge for en in gen og 
hele be folk nin gen i ryg gen. Vi må være rede. 
Det skjer på vår vakt.
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Tuva Stran ger Mjø nes stu de rer me di sin i Un garn og øns ker å bli fast le ge.  
Le ge for en in gens men tor ord ning pas set der for per fekt for henne

Tuva er me di sin stu dent på fem te året i Pécs. 
Ny lig fant hun ut at det er mu lig å hos pi te re 
på sy ke hus el ler hos en all menn le ge gjen
nom et valg fag på stu di et.

– Jeg har et sterkt øns ke om å bli fast le ge. 
Så da gikk jeg ut på Twitt er og ett er lys te en 
fast le ge som ville ta meg imot. Sånn ble jeg 
tip set om men tor ord nin gen, for kla rer hun.

I snart to uker har Tuva Stran ger Mjø nes 
der for hos pi tert hos Tor Mag ne Lund, fast
lege ved Holmenlegene i As ker.

– Jeg har selv stu dert i ut lan det og fikk 
prak sis i Norge hos en utro lig flink all menn
le ge, Svein Øks nes. Bare den ene lil le prak si
sen har for met meg som lege. Så da jeg fikk 

mu lig he ten til å være men tor for me di sin
stu den ter, var ikke det et van ske lig valg å ta, 
sier han.

To uker hos pi te ring
Men tor ord nin gen har som for mål å gi me di
sin stu den ter på alle trinn av ut dan nin gen et 
inn blikk i all menn me di sinsk fag og yr kes
ut øv el se. Pro sjek tet er et sam ar beid mel lom 
Norsk for en ing for all menn me di sin (NFA) 
og Norsk me di sin stu dent for en ing (Nmf),  
og er satt i gang spe si elt med tan ke på uten
lands stu den ter som ikke ser mye til norsk 
all menn prak sis gjen nom stu die å re ne. Men 
også de som stu de rer i Norge kan søke.

I to uker har der med Tuva Stran ger Mjø
nes vært flue på veg gen når Tor Mag ne Lund 
har tatt imot pa si en ter.

– Jeg har prøvd å se hva Tor Mag ne spør pa
si en te ne om og ikke minst hvor dan han 
stil ler spørs må le ne. Til nær min gen kan være 
vel dig ulik fra pa si ent til pa si ent. Så det er 
spen nen de å føl ge med på hva han tar ut og 
skri ver ned fra sam ta len. Det kre ver en del 
tre ning å skjøn ne hva som er re le vant og 
ikke, sier hun.
Tor Mag ne Lund føl ger opp:

– Mye av ver di en i det jeg til byr som fast
lege, er kunn ska pen som er i ho det mitt. Jeg 
hus ker pa si en te nes his to ri er og vi kjen ner 
hver and re godt. Når jeg har stu den ter her 
som men tor, er det fint å spar re med dem 
og for eks em pel spør re om jeg har glemt 
noe el ler hva de ten ker om un der sø kel sen.

– Spen nen de yrke
Lund øns ker å mo ti ve re stu den te ne gjen
nom men tor ord nin gen – og å vise frem at 
all menn prak sis både er spen nen de og ut
ford ren de. Det siste kan Tuva Stran ger Mjø
nes be kref te ett er snart to uker på fast le ge
kon to ret i As ker.

– Det har vært vel dig po si tivt å være ut
plas sert her. Jeg har møtt man ge pa si en ter 
med man ge uli ke syk dom mer, og ikke minst 
uli ke liv som er levd. Det har gjort inn trykk. 
Jeg sett er også stor pris på at pa si en te ne lar 
meg få del ta i kon sul ta sjo ne ne.

Selv om hun al le re de had de et øns ke om å 

Hos pi te rer på fast le ge kon tor 
gjen nom men tor ord nin gen

Mentorordningen
Et samarbeid mellom Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk medisin 
studentforening (Nmf).
Har også som formål å gi allmennleger mulighet til å involvere seg i medisinsk grunn
utdanning og andre tiltak som styrker allmennmedisinsk rekruttering.
Primært igangsatt ut fra utenlandsstudentenes behov, men henvender seg til studenter 
i inn og utland samt leger som i en eller annen form utøver allmennmedisinsk arbeid.
Mentoroppgaven skal være motivert ut fra en interesse for studentenes situasjon og 
behov. Det kreves ingen spesiell kompetanse eller tidligere erfaring fra studentunder
visning eller veiledning.
Ordningen er uhonorert og frivillig og kan tilrettelegges slik studenten og fastlegen 
blir enige om. Også kontaktens varighet er det opp til mentor og student å bestemme.
Ønsker du å bli mentor? Du kan registrere deg på legeforeningen.no.
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Tri ves med stu den ter på kon to ret
Til tross for økt ar beids press, har ikke Tor 
Mag ne Lund ang ret på val get om å bli fast  
le ge.

– Som all menn le ge re sul te rer ikke nød ven
dig vis alle kon sul ta sjo ne ne i ver dens mest 
al vor li ge syk dom, men du må li ke vel leg ge 
grunn laget for vi de re sam ar beid med pa si
en ten. Kan skje skal du føl ge den ne pa si en
ten i 20 år til, og da må du ha en be slut
nings støtt e på hvor dan du kom mu ni se rer 
rundt en vond rygg el ler hof te, ting de ikke 
nød ven dig vis lø ser på sy ke hu set. Nå har jeg 
job bet som fast le ge i 14 år, og det tok meg 
åtte år å bli en god og av slap pet fast le ge.
Han leg ger til:

– Jeg tri ves også med å ha stu den ter  
hos meg på kon to ret. Det er et fint bi drag  
i ar beids hver da gen.

Tuva Stran ger Mjø nes po eng te rer at fle re 
stu den ter også bur de få vite om men tor ord
nin gen.

– Det er vel dig po si tivt med en lis te over 
le ger du vet øns ker å ta deg imot, av slutt er 
hun.

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

i job ben – og opp gir høyt ar beids press som 
en av ho ved år sa ke ne til dett e. Kun ni pro
sent av me di sin stu den ter øns ker å bli fast
lege. Tor Mag ne Lund kjen ner dett e ar beids
pres set på krop pen.

– I går had de jeg 14 ti mer ar beids dag, og 
det er ikke uvan lig. En nor mal ar beids uke 
for meg er på 55 – 60 ti mer. Å være fast le ge 
skal være for ene lig med det å ha en fa mi lie. 
Her må po li ti ker ne gjø re noe, slår han fast.

Tuva Stran ger Mjø nes nik ker:
– Po li tisk er det helt uhold bart. Det er på 

man ge må ter flaks at jeg fort satt har lyst til 
å bli fast le ge. Jeg er uan sett inn stilt på at det 
kom mer til å bli van ske lig å få jobb i frem  
ti den – det er jo også van ske lig å få en LIS1
stil ling for eks em pel, på pe ker hun.

– Men uav hen gig av hvor dan det står til 
med fast le ge ord nin gen ak ku rat nå, så er jeg 
mo ti vert for yr ket i seg selv.

bli fast le ge, er det fint å få et inn blikk i hvor
dan det fak tisk fun ge rer.

– Jeg har lyst til å få be kref tet el ler av kref
tet det øns ket litt. Selv om det selv sagt kre
ver mer enn to ukers tan ke gang. Jeg har  
et bredt in ter es se felt og er også en ga sjert i  
å føl ge men nes ker over tid. Det jeg har mer
ket meg når vi har vært på sy ke hus gjen nom 
stu di et for eks em pel – er at jeg har hatt mer 
in ter es se for rev ma to lo gi enn kar dio lo gi.

– Som fast le ge har du fak tisk det pri vi le gi
et at du kan bli glad i pa si en te ne dine, sky ter 
Tor Mag ne Lund inn.

Tren ger fle re men to rer
Le ger som mel der seg som men to rer, har 
kon takt in for ma sjo nen sin til gjen ge lig på 
legeforeningen.no. Tor Mag ne Lund for tel ler 
at han får vel dig man ge hen ven del ser fra 
stu den ter.

– Dess ver re har jeg ikke ka pa si tet til å ta 
imot alle. Vi tren ger stu den ter som øns ker  
å bli fast le ger, så jeg opp ford rer fle re til  
å mel de seg som men to rer. Det er vel dig 
gi ven de og fle re stu den ter en der jeg opp 
med å se igjen, en ten via prak sis el ler som 
som mer vi ka rer og lig nen de.

Le ge for en in gen har len ge vars let om 
fast le ge kri se: Sta dig fle re fast le ger slutt er  

GODT SAMARBEID: Medisinstudent Tuva Stranger Mjønes har hospitert hos fastlege Tor Magne Lund hos Holmenlegene i to uker gjennom mentorordningen. Foto: Vilde 
Baugstø

«Det er fint å kunne sparre 
med studentene» 

TOR MAGNE LUND, FASTLEGE OG MENTOR 
GJENNOM MENTORORDNINGEN
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En sted lig le der

– Jeg har stor tro på sted lig le del se  
med kor te og ef ek ti ve le der lin jer. 
Sam men med alle de dyk ti ge fag- 
fol ke ne skal jeg finne gode løs nin ger 
som både ska per en tu si as me og når 
de må le ne vi har satt. Det mo ti ve rer 
meg. 

Det sier Georg Nikolai Johnsen, ny klinikk
sjef på Molde sjukehus. Fire år ett er ved ta ket 
om fel les le del se, be stem te sty ret i Hel se 
Møre og Roms dal (HMR) i feb ruar 2020 å gå 
bort fra dett e og hel ler inn fø re sted lig le del
se ved sy ke hu se ne i hel se fo re ta ket. Ny he ten 
om at man i den for bin del se ga Georg Ni ko
lai Johnsen (38) job ben som ny kli nikk sjef 
ble tatt godt imot av de an satt e ved Molde 
sju ke hus.

– Dett e var et spen nen de og ikke minst 
ut ford ren de opp drag som jeg ikke kun ne 
takke nei til. Jeg tror sted lig le del se ved 
sy ke hu se ne vil være må ten vi kan få løst  
en del av de øko no mis ke pro ble me ne som 
Hel se Møre og Roms dal står i. Det vil selv
sagt bli ut ford rin ger, men med flin ke med
ar bei de re tror jeg dett e kom mer til å gå bra, 
sier Georg Ni ko lai Johnsen og leg ger til:

– Jeg gle der meg til å kom me i gang med 
sel ve job ben, til å snakke med de an satt e, til  
å ten ke nytt, og sam ti dig ut vik le Molde sju
ke hus til å bli et godt og vel dre vet sy ke hus.

Ane ste si le ge og til lits valgt
Johnsen er ut dan net ane ste si le ge og har det 
siste halv å ret vært av de lings sjef for ane ste sio
lo gi i Hel se Møre og Roms dal. Han har tid li g 
e re job bet tre år på St. Olavs hos pi tal, i til legg 
til at han har man ge års er fa ring fra Molde 
sju ke hus, blant an net som sek sjons le der. For 
Yng re le gers for en ing har Johnsen både vært 
fore taks til lits valgt og sty re medlem.

– Jeg har ikke lang el ler bred le der er fa ring, 
men jeg har gjort meg tan ker om hvor dan 
jeg vil være som le der og hva som skal til  
for å få det beste ut av de an satt e. Å ha bak
grunn som til lits valgt tror jeg er nytt ig i alle 
ty per le der stil lin ger. Det å kjen ne til ta rif  
av ta ler og hvor dan or ga ni sa sjo ne ne job ber 
har stor ver di, sier han.

Johnsen tror han blir en åpen og ty de lig 
kli nikk sjef på Molde sju ke hus.

– Som per son er jeg di rek te og sier det jeg 
me ner, og det øns ker jeg også å få i re tur fra 
de jeg job ber med. Jeg me ner vi bru ker for 
mye tid på pro ses ser og møte virk som he ter, 
for lite tid på ef ek ti vi se ring, hvor dan vi  

kan jobbe smar te re, og få til bedre pa si ent
be hand ling, sier han og ut dy per:

– Skal jeg lyk kes må jeg ha med meg de 
an satt e. Jeg må kla re å ska pe en po si tiv 
at mo sfæ re og giv blant dem. Folk som har 
lyst til å kom me på jobb tri ves også med det 
de gjør, og da er man kom met langt på vei. 
Jeg gle der meg til å jobbe tett med de an satt e 
og ska pe et lag.

Be tyd nin gen av sted lig le del se
Som en del av Na sjo nal hel se og sy ke hus
plan, ved tok Stor tin get i 2016 at alle lan dets 
sy ke hus skal ha sted lig le del se, alt så at le de
ren er sam me sted som de an satt e. Le ge
foren in gen støtt et be slut nin gen ett er som 
inn fø ring av sted lig le del se er et av gjø ren de 
til tak for å bedre ar beids si tua sjo nen og 
åpen hets kul tu ren ved nors ke sy ke hus.

Det vak te der for opp sikt at Hel se Møre  
og Roms dal på sam me tid be stem te at de res 
sy ke hus skul le ha fel les le del se. Alt så det 
mot satt e av Stortingets ved tak.

– Jeg har ute luk ken de fått po si ti ve til ba ke
mel din ger fra de an satt e når det nå blir 
sted lig le del se. Sam ti dig må det pre si se res at 
fel les le del se også har po si ti ve si der. Det har 
vært fag lig ut vik ling på tvers av sy ke hu se ne 
og fag mil jø ene har også smel tet mer sam
men. Sam ti dig har vi ikke lyk tes øko no misk 
og le der spen net ble for stort. Le der ne skul le 
gjer ne vært fire ste der sam ti dig, og dett e 
ska per for stor dis tan se mel lom le del se og 
pa si ent be hand ling, sier Johnsen.

Ny di rek tør før te til end ring
Høs ten 2019 ble Øy vind Bak ke an satt som ny 
ad mi nist re ren de di rek tør for Hel se Møre og 
Roms dal. Han råd før te seg med de an satt e 
om hva de øns ket, og da var til ba ke mel din
gen fra det sto re fler tal let at de øns ket seg 
sted lig le del se.

– Skal du lede høyt kom pe ten te an satt e  
så må du være syn lig, du må kjen ne til virk
som he ten og de som job ber der. Å ha mu lig
he ten til å ta ras ke be slut nin ger er vik tig,  
og det tror jeg man får til med kor te lin jer 
fra pa si ent be hand ling til le del sen. Når man 
tref es mer el ler mind re dag lig så blir det et 
mye bedre sam spill mel lom le del sen og de 
an satt e, me ner Johnsen og sky ter inn:
– Skal du end re på noe så må du vite hvor 
sko en tryk ker.

For ti den som kom mer har den nye kli
nikk sje fen satt seg kla re mål.

– Molde sju ke hus skal være et fag lig sterkt 
sy ke hus, vi skal drive pa si ent be hand ling  
av høy kva li tet, og vi skal re krutt e re godt. 
For å få det til må vi ha so li de og ro bus te  
fag mil jø er med an satt e som tri ves på jobb. 
Lyk kes vi med den bi ten, lyk kes vi også med 
den øko no mis ke bi ten, av slutt er han.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

– Skal du lede høyt kompetente ansatte så må du være synlig, du må kjenne til virksomheten og de som jobber 
der, sier Georg N. Johnsen, ny klinikksjef ved Molde sjukehus. Foto: Privat
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Nominér kan di da ter  
til Aka de mi ker pri sen

Le ge for en in gen opp ford rer alle  
for en ings ledd til å frem me kan di da-
ter som job ber med spørs mål som 
er ak tu el le for hele aka de mi ker- 
 grup pen, og med et tema som  
ap pel le rer bredt.

Le ge for en in gen har mott att in vi ta sjon til  
å frem me kan di da ter til Aka de mi ker pri sen 
2019.

Aka de mi ker pri sen er opp rett et i et sam ar
beid mel lom pri mær for en in ge ne i ho ved  
or ga ni sa sjo nen, og har som mål å bi dra til  
å bygge iden ti tet, pub li si tet og me die opp
merk som het. Pri sen gis til nors ke el ler uten
lands ke en kelt per so ner for de res bi drag til 
aka de misk fri het, og for å støtt e de res ar beid 
med kunn skaps for mid ling. Pri sen be står av 
en pen ge sum på 100 000 kro ner, et di plom 
og en skulp tur av bil led kunst ne ren Nico 
Widerberg.

Sen tral sty ret inn stil ler kan di dat
Le ge for en in gen in vi te rer alle for en ings led
de ne til å kom me med for slag til kan di da ter. 
Sen tral sty ret vil be hand le for slage ne og 
inn stil le en kan di dat på sitt møte 29. ap ril.

Ju ry en vil vekt leg ge ak tua li tet blant  
kan di da te ne og de res ar beids om rå der. Det 
er øns ke lig med kan di da ter som in spi re rer 
til å vel ge den aka de mis ke vei en. Dett e i tråd 
med må let om å bygge opp Aka de mi ker nes 
iden ti tet og skaf e opp merk som het. Ju ry en 
an mo der for en in ge ne om å sen de inn godt 
be grun ne de no mi na sjo ner, gjer ne med 

til hø ren de CV, da dett e er ju ry ens be slut
nings grunn lag.

For en in ge ne har selv an sva ret for å kva li
tets sik re kan di da te nes fag li ge pre sta sjo ner. 
For slaget som over sen des ju ry en skal være 
be grun net i hen hold til pri sens for mål.  
Det vil bli lagt vekt på fag lig spred ning  
i til de lin gen.

Lege fikk pris i 2016
Dag Ber ild, over le ge ved Ul le vål sy ke hus og 
pro fes sor i in fek sjons syk dom mer, mott ok 
pri sen i 2016 for sin forsk ning og for mid ling 
av ut ford rin ge ne med an ti bio ti ka re si stens.  
I ju ry ens be grun nel se ble Berilds en ga sje
ment truk ket frem som en vik tig driv kraft 
for at det i dag job bes sy ste ma tisk med  
å re du se re bru ken av an ti bio ti ka. Dett e er 
sist gang et med lem i Le ge for en in gen mot
tok aka de mi ker pri sen. So si al an tro po log 
Thomas Hyl land Eriksen mott ok pri sen  
i 2019  for å ha bi dratt til økt inn sikt i te ma er 
som glo ba li se ring, na sjo na lis me, iden ti tet 
og et ni si tet. I 2018 og 2017 mott ok hen holds
vis Nora Sve aass, pro fes sor i psy ko lo gi ved 
Uni ver si te tet i Oslo, og Ma rie Moe, forsk
nings le der ved SIN TEF Digital, pri sen.

Le ge for en in gen ber om inn spill til kan di
dat se nest 13. ap ril 2020. Be grun nel sen bør 
være på cir ka én A4side, med kan di da tens 
CV ved lagt.

Det bes om at inn spil le ne las tes opp  
di rek te på Le ge for en in gens nett si der på 
www.legeforeningen.no/hoeringer/.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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D3-vitaminpreparat.            ATC-nr.: A11C C05
TABLETTER 800 IE, 2000 IE og 4000 IE: Hver tablett inneh.: Kolekalsiferol (vitamin D

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

hjelpestoffer. Indikasjoner: 800 IE: Forebygging og behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom. Som supplement ved spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter 
med risiko for D-vitaminman gel. Ved denne indikasjonen bør supplerende kalsium vurderes. 2000 IE og 4000 IE: Behandling av D-vitaminmangel hos voksne og ungdom. 
Generelt: D-vitaminmangel defineres som serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol (25(OH)D) <25 nmol/liter. Dosering: Voksne og ungdom >12 år: Anbefalt dose: 1 tablett 
daglig, av enten 800 IE, 2000 IE el ler 4000 IE. Dosen skal justeres avhengig av ønskede serumnivåer av 25-hydroksykolekalsiferol, sykdommens alvorlighetsgrad og pasientens 
respons på behandlingen. Dagsdosen bør ikke over skride 4000 IE. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er unødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: 
Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, se også Forsiktighetsre gler. Barn <12 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Se Forsiktighetsregler. Administre-
ring: Kan tas med eller uten mat. Tablettene kan svelges hele eller knuses ved behov. Tabletter 4000 IE: Har delestrek, men den er kun for å lette deling slik at svelging blir 
enklere, og ikke for å dele den i like doser. Kontraindikasjoner: Sykdommer og/eller tilstander som fører til hyperkalsemi eller hyperkalsi uri. Nefrolitiasis. Nefrokalsinose. 
Hypervitaminose D. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Bør forskrives med forsiktighet ved sarkoidose pga. risiko for økt metabolis me av vitamin D 
til dens aktive form. Disse pasientene bør kontrolleres mht. kalsiuminnhold i se rum og urin. Ved langtidsbehandling bør serumkalsiumnivået kontrolleres og nyrefunksjonen 
kon trolleres ved serumkreatininmåling. Kontroll er spesielt viktig hos eldre som får samtidig behand ling med hjerteglykosider eller diuretika, og hos pasienter med stor tendens 
til calculusdannelse. Ved hyperkalsiuri (>300 mg (7,5 mmol)/24 timer) eller tegn på nedsatt nyrefunksjon, bør dosen re duseres eller behandlingen seponeres. Preparatet bør 
brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunk sjon, og effekt på kalsium- og fosfatnivået bør kontrolleres. Det må tas hensyn til risiko for kalsi fikasjon av bløtvev. Vitamin D i form 
av kolekalsiferol metaboliseres ikke normalt hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon og andre former for vitamin D skal derfor benyttes. Det må tas hensyn til vitamin 
D-innholdet i tablettene ved forskrivning av andre legemidler som inneholder vi tamin D. Tilleggsdoser med vitamin D skal inntas under nøye medisinsk tilsyn. I slike tilfeller 
er det nødvendig å kontrollere serumkalsiumnivået samt kalsiumutskillelsen i urin ofte. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose og isomalt, og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige 
problemer med fruktosein toleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk interaksjonsanalyse. Tiaziddiuretika reduserer utskillelse av kalsium i urin. Pga. økt risiko for hyperkalsemi bør kalsi umnivået i serum kontrolleres regelmessig ved samtidig 
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Fleksibel dosering 
med 3 ulike styrker 
for forebygging 
eller behandling av 
D-vitaminmangel1,2

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

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:4

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

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

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

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

3
 går over i morsmelk. Dette må 

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

3
 motvirker utvikling av rakitt 

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

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

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

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

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

Divisun 100µg, med delestrek for lettere å kunne svelges.3
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