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De skråsikre
ARE BREAN
SJEFREDAKTØR

Du har sett dem overalt siden denne pandemien begynte. De skråsikre.
Med de mest irrelevante fagbakgrunner, bevæpnet med vaklende
og usikker statistikk, nådeløs argumentasjon og kullsviertro på egen
kompetanse fyller de avisenes debatt- og kronikksider, der de spikrer
sine kategoriske koronateser på den imaginære kirkedøren. Pandemien
har fått ellers sindige redaksjoner til ukritisk å omgjøre sine spalter til
en arena for selvtitulerte eksperter på Virusets egentlige natur og Den
eneste fornuftige håndtering.
I realiteten kan ingen vite. For dette har vi ikke opplevd før, og det
er lite som ligner. «Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre
på alt – og de kloke så fulle av tvil», skrev filosofen Bertrand Russell.
Det filosofien kan lære oss, mente han, er å leve med usikkerhet uten
å bli handlingslammet. Hovedpersonen i Albert Camus’ roman Pesten,
legen Bernard Rieux, er slik sett en motsats til de skråsikre. Hans svar på
usikkerheten og angsten når pesten rammer byen, er praktisk handling.
Han vil ikke være helt, og kjemper ikke mot sykdom og død av religiøs
eller ideologisk skråsikkerhet, men ganske enkelt fordi det er hans yrke
og det gir ham mening. Ganske likt det norske leger og helsearbeidere
utrettelig har gjort de siste par månedene. Er det noe vi kan være skrå
sikre på, er det at de vil fortsette å gjøre det.

LES I DETTE NUMMERET
Koronaviruset kjenner ingen grenser
Det nye koronaviruset sars-CoV-2 har endret
Norge og verden. I alle verdensdeler har
myndighetene påbudt eller bedt folk om
å holde seg hjemme, holde avstand til hverandre og vaske hendene ofte. Slike anbefalinger er vanskelig å følge i overbefolkete
flyktningleirer.
Sykdommen covid-19 gir få og milde
symptomer hos de fleste, også hos barn,
men er dødelig for mange i risikogruppene,
dvs. eldre og personer med alvorlig sykdom
og svakt immunforsvar. 12.3.2020 kom meldingen fra Ullevål sykehus om det første
dødsfallet som følge av covid-19 i Norge: en
mann i begynnelsen av 90-årene og sprek
for alderen inntil han ble akutt syk og innlagt pga. feber og tørrhoste.

Simuleringsmodeller ved epidemier
Ingen er i stand til å tenke igjennom alle
mulige utfall av en epidemi. En simuleringsmodell matet med data om utallige faktorer,
individer og mulige forutsetninger kan
hjelpe epidemiologer til å gjøre antakelser
om forløpet av en epidemi. Datagrunnlaget
er ofte usikkert. Derfor kan ingen simuleringer forutsi sikkert hva som vil skje. Likevel er
slike modeller nyttige for at samfunnet skal
kunne forberede seg på ulike scenarioer og
planlegge endringer i helsevesen og øvrige
samfunnssektorer.
SIDE 546

Da spanskesyken kom til Andøya
«Det var et sørgelig syn som møtte mig.
I alle lugarer laa syke – enkelte riktig daarlige ogsaa.» 21. juli 1918 hadde dampskipet
DS Andenæs lagt til kai i Andenes på Andøya,
og kommunelegen, dr. Christian Fredrik
Rossow, ble tilkalt fordi skipet «var fuldt
opp av syge om bord». Dagen etter kunne
dr. Rossow melde fra om de første pasientene med spanskesyke på øya. Hans øye
vitnebeskrivelser, samlet i en håndskrevet
bok som han etterlot seg til familien, er et
tidsdokument som har klare likhetstrekk
med dagens covid-19-pandemi. Smittespredningen og de anbefalte smittetiltakene er
påfallende like.
SIDE 590
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Du skal ikke gjette

Leger må ofte ta beslutninger på usikkert grunnlag.
Det er ikke det samme som å gjette.
Tv-programmet Hva feiler det deg? på NRK1 er en medisinsk kunn
skapslek der det gjelder å komme frem til diagnosen hos en pasient
på grunnlag av begrenset informasjon og innen begrenset tid (1).
Noen ganger kommer legelaget først frem til riktig svar. Andre gan
ger vinner laget med tre personer som ikke er leger, og som kan
søke informasjon på internett. Legene er dyktige og empatiske klini
kere som er flinke til å formidle selv vanskelig medisinsk stoff. Pro
grammet er underholdende og lærerikt. Men i virkelighetens helse
vesen er det å raskest mulig gjette en diagnose som senere viser seg
å være riktig, ikke er et godt kriterium for legers dyktighet.
Legens oppgave ved en pasientundersøkelse har fem elementer:
lytte, lete, tenke, beslutte og handle. Legen skal lytte til hva pasienten
forteller, gjøre en klinisk undersøkelse og rekvirere målrett ete sup
plerende undersøkelser. Basert på egen kunnskap og erfaring skal
legen ta en beslutning om diagnose og videre tiltak. Slike vurderin
ger må ofte gjøres på usikkert grunnlag, men det er ikke det samme
som at legen gjetter. Diagnostikk og terapivalg er ingen gjettekon
kurranse. Kliniske vurderinger må være basert på kunnskap og godt
skjønn. Kvalifiserte hypoteser, sannsynlighetsbetraktninger og intui
sjon kan alle inngå i kliniske beslutningsprosesser, men det kan
ikke ren tipping. Handlekraft er en dyd, men å handle basert på ren
gjetting er det ikke. Godt skjønn er å vite når man skal handle og når
man bør avvente, hente flere opplysninger eller søke hjelp. Når det
haster, gjelder det å innhente den viktigste og mest relevante infor
masjonen, prosessere den raskt, ta en beslutning og handle. Heller
ikke i et akuttmottak skal man gjette.
Diagnose og behandlingsvalg kan mange ganger være opplagt.
Men ofte – særlig når man er uerfaren – er usikkerheten så stor at
man må tenke seg grundig om. Hvilke opplysninger, symptomer
og funn passer eller ikke passer med en aktuell diagnose? Eller mer
grunnleggende: Hvilken type sykdom har vi med å gjøre? Inflamma
torisk? Infeksiøs? Vaskulær? Autoimmun? Degenerativ? Genetisk?
Malign? Psykogen? Banal eller alvorlig? Slike spørsmål kan brukes
ved symptomer fra alle organsystemer. Den type resonnementer
og vurderinger kan være utfordrende og ta tid. Å tenke er mer kre
vende enn å gjette (2). Derfor er det ofte fristende å gjette fremfor
å tenke. Altfor ofte møter jeg studenter – ja, også leger – som gjetter.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Når vi leger underviser medisinstudenter, bør vi først og fremst
lære dem å tenke. Kunnskap kan de skaffe seg på andre måter. Vi bør
lære dem å bruke den kunnskapen de har, det være seg i en klinisk
situasjon eller når de blir stilt spørsmål fra en pasient, en lærer, en
overordnet eller en kollega. Den beste studenten er ikke den som
angir riktig diagnose først, men den som sier noe fornuftig, og som
sørger for at det er tilstrekkelig grunnlag for å komme med et
utsagn eller forslag til diagnose eller behandling.
En sann historie: Auditoriet er fullsatt. Medisinstudentene er
kommet for å få praktisk informasjon om den forestående eksamen
med flervalgsoppgaver der de skal krysse av for «det mest riktige»
av fire oppgitt e svaralternativer. Rådet fra eksamenskommisjonens
leder er klart: Hvis du ikke vet svaret på en oppgave, så bare gjett
– du har uansett 25 % sjanse for å gjette riktig, og du får ingen trekk
ved å svare galt.

«Å tenke er mer krevende enn å gjette. Derfor er
det ofte fristende å gjette fremfor å tenke»
Dett e rådet viser én av flere svakheter ved flervalgsoppgaver som
eksamensform (3, 4). Studentene testes ikke i sin evne til å mene noe
fornuftig, men til å velge mellom fire svaralternativer. Virkeligheten
er annerledes i klinisk praksis – pasienter søker ikke lege med fire
diagnosealternativer levert på et fat. Flervalgsoppgaver påvirker
dessuten studentenes studieatferd og tankegang på en uheldig
måte. Ved å lese tidligere eksamensoppgaver på forhånd lærer stu
dentene seg å kjenne igjen riktige og gale svar på oppgaver. De lærer
seg å gjette basert på hint i svaralternativene. Slike oppgaver kan
derfor gi et falsk bilde av studentenes kompetanse (5) og blir en
dårlig test for evnen til å tenke, til å agere selvstendig og til å svare
på en akademisk utfordring.
Professorer, medisinstudiet og eksamensformer bør ikke opp
fordre fremtidige leger til å gjette. Verken før, under eller etter en
viruspandemi.
PETT ER GJERSV IK
petter.gjersvik@medisin.uio.no
er medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Han er professor
og leder av en eksamenskommisjon i medisinstudiet
ved Universitetet i Oslo.
Foto: Einar Nilsen
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Koronaviruset kjenner
ingen grenser
I en overbefolket flyktningleir vil det være umulig å følge
WHOs anbefalinger. Det internasjonale samfunnet må
bidra med medisinsk hjelp til sårbare grupper i denne
pågående pandemien.
Medio mars 2020 er over 200 000 bekreftet smittet i koronavirus
pandemien, og 8 000 er døde (1). Rapporter fra de ulike landene
viser stor variasjon i mortalitet. I Kina er ca. 4 % av de smittede døde,
i Sør Korea 1 %. I Europa er det også store forskjeller. I Italia er om lag
9 % av de påvist smittede døde, mens tilsvarende tall i Tyskland er
ca. 0,2 % (2). Verdens helseorganisasjon (WHO) har så langt kun fått
rapportert svært få tilfeller fra Afrika, men antallet er økende, og
25 land har nå meldt om smittede (2).
De registrerte tallene er blant annet avhengig av hvor mange som
testes og hvordan forekomsten registreres. Hvor store forskjellene
faktisk er, vet vi ikke. Det som synes helt sikkert er at covid-19 smitter
lett. Det kom derfor ikke som noen overraskelse da WHO 11. mars
definerte det pågående utbruddet som en pandemi (3).
Ved influensautbrudd har man sett at lav- og middelinntektsland
er dårligere rustet til å håndtere epidemier enn høyinntektsland.
I forbindelse med utbrudd av svineinfluensa i 2009 fant man høyere
influensarelatert dødelighet i Mexico enn i USA, Europa og Australia
(4). Det er derfor grunn til bekymring for hvordan denne pande
mien vil påvirke de mest sårbare gruppene i verden. Dette gjelder
befolkningen i lav- og middelinntektsland og mennesker som lever
under vanskelige forhold, for eksempel i flyktningleirer.
Utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer er ikke uvanlig
i disse utsatte gruppene. I slike situasjoner har stor innsats fra de
respektive landene og det internasjonale samfunnet ikke bare red
det mange menneskeliv, men også vært viktig i arbeidet med å lage
systemer for å håndtere smittsomme sykdommer. Massevaksinering
av befolkningsgrupper, smitt eoppsporing, testing, behandling og
ikke minst god informasjon til befolkningen er tiltak som har hatt
effekt. I Kongo har man siden 2018 hatt et utbrudd av ebola, med
over 2 200 døde (5). Utbruddet ser nå ut til å være nesten over, og
systemet som er bygd opp for å håndtere denne sykdommen, vil
kunne brukes i et eventuelt utbrudd av koronavirus i landet (6).
Den nåværende situasjonen er svært bekymringsfull for dem som
bor i flyktningleirer. Mennesker med dårlig ernæringstilstand bor
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tett, sanitærforholdene er dårlige og det er begrenset tilgang til
helsehjelp. Mye av den store covid-19-spredningen skyldes at vi reiser
mye og dermed sprer smitte vidt. Isolasjonen i flyktningleirene kan
i teorien bidra til å beskytte flyktningene. Men mest sannsynlig vil
pandemien også ramme der.
Hvis smitten først kommer inn i leirene, kan konsekvensene bli
svært store. Da mer enn 700 000 personer kom til Kutupalong flykt
ningleir øst i Bangladesh fra Myanmar høsten 2017, fikk man utbrudd
både av meslinger og difteri (7, 8). Mange barn døde før man fikk
kontroll over utbruddet gjennom massevaksinasjon og humanitær
hjelp. Denne gangen har man ikke vaksiner å hjelpe seg med.
WHO har nylig bevilget 15 millioner amerikanske dollar gjennom
UNICEF til bekjempelse av koronaviruset i lav- og middelinntektsland (9). Midlene skal blant annet gå til å overvåke spredningen
av viruset og oppbygging av laboratorier for testing. I tillegg er det
bevilget penger til beskyttelsesutstyr. Det er en start, men langt
fra nok.

«Mennesker med dårlig ernæringstilstand
bor tett, sanitærforholdene er dårlige og det
er begrenset tilgang til helsehjelp»
I en overbefolket flyktningleir vil WHOs anbefalinger være nesten
umulige å følge opp. Spredning av covid-19 kan fort komme ut av
kontroll, og konsekvensene kan bli katastrofale. Det er nå nødvendig
at det internasjonale samfunnet bidrar med medisinsk nødvendig
hjelp til disse sårbare gruppene. Norge bidrar allerede i det viktige
arbeidet med å utvikle en vaksine. Vi bør også bidra til å redusere
smitt erisiko i de mest risikoutsatt e områdene, for eksempel i flykt
ningleirer. Ingen land kan gjøre alt, men de fleste land kan gjøre
noe. Et tiltak som i tillegg er svært enkelt, er å ta imot flere flyktnin
ger for å redusere trangboddhet i leirene. Det er dessuten viktig at
man allerede nå legger grunnlaget for forskning som kan gi oss
kunnskap om spredning i slike lukkede populasjoner. Historien har
vist oss at dette vil komme til å skje igjen.
KARI SCHRØD ER HANSEN
kari.schroder.hansen@legeforeningen.no
er dr.med., seksjonssjef i Legeforeningen og jobber internasjonalt for Røde Kors.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.
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1.linje
NY UTVIDET INDIKASJON
VENCLYXTO i kombinasjon med obinutuzumab er
indisert til behandling av voksne pasienter med
tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL)1
Utvalgt sikkerhetsinformasjon for VENCLYXTO4
Forebygging av tumorlysesyndrom (TLS)
VENCLYXTO kan føre til rask reduksjon av tumor og utgjør
derfor en risiko for TLS de første fem ukene (dosetitreringsfasen). VENCLYXTO-dosen skal økes fra 20 mg til 400 mg per
dag over fem uker for gradvis å redusere tumormasse og
risikoen for TLS. Endringer i elektrolytter som er forenlig med
TLS kan oppstå så tidlig som 6-8 timer etter første dose og
ved hver doseøkning. Blodkjemi skal evalueres.
Dosejustering ved bruk av CYP3A-hemmere
Samtidig bruk av venetoklaks med sterke eller moderate
CYP3A-hemmere øker eksponeringen av venetoklaks og kan
øke risikoen for tumorlysesyndrom ved oppstart og under
dosetitreringsfasen, og for andre toksisiteter. Sterke CYP3Ahemmere er kontraindisert i oppstartsfasen. Dosejustering
skal følge tabellen:
Hemmere

Oppstart og
titreringsfasea

Sterk
Kontraindisert
CYP3A-hemmer

Stabil daglig dose
(etter titreringsfase)
Reduser VENCLYXTOdosen med minst 75 %

Moderat
Reduser VENCLYXTOCYP3A-hemmer dosen med minst 50 %
Unngå samtidig bruk av VENCLYXTO og moderate CYP3A-hemmere ved
oppstart og under dosetitreringsfasen. Vurder alternative legemidler eller
reduser VENCLYXTO-dosen som beskrevet i denne tabellen.

a

Nøytropeni og infeksjoner
Nøytropeni grad 3 eller 4 er rapportert hos pasienter
behandlet med VENCLYXTO. Fullstendig blodtelling skal
utføres gjennom hele behandlingsperioden. Doseavbrudd
eller dosereduksjon er anbefalt hos pasienter med alvorlig
nøytropeni (se punkt 4.2 i preparatomtalen). Alvorlige
infeksjoner, inkludert sepsis med dødelig utfall, er rapportert
(se pkt. 4.8 i preparatomtalen). Det er nødvendig å overvåke

U
nøye for eventuelle tegn og symptomer på infeksjon. Ved
mistanke om infeksjon skal egnet behandling gis umiddelbart, inkludert antimikrobielle midler og doseavbrudd eller
-reduksjon ved behov (se pkt. 4.2 i preparatomtalen).

D
•

•

•
De vanligste (≥ 20 %) og hyppigst rapporterte
(≥ 2 %) alvorlige bivirkningene
Vanligste bivirkninger (≥ 20 %) av enhver grad hos pasienter
i studier som fikk VENCLYXTO i kombinasjon med rituksimab
eller obinutuzumab, var nøytropeni, diaré og øvre luftveisinfeksjoner.
I monoterapistudiene var de vanligste bivirkningene
nøytropeni, diaré, kvalme, anemi, fatigue og øvre luftveisinfeksjon. De hyppigst rapporterte alvorlige bivirkningene
(≥ 2 %) hos pasienter som fikk VENCLYXTO i kombinasjon
med rituksimab eller obinutuzumab var pneumoni, sepsis,
febril nøytropeni og tumorlysesyndrom. I monoterapistudiene var de hyppigste rapporterte alvorlige
bivirkningene (≥ 2 %) pneumoni og febril nøytropeni.

D
S
D
d

•

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av
hjelpestoffene. Samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere
ved oppstart og under dosetitreringsfasen. Samtidig bruk av
preparater som inneholder Johannesurt.
Interaksjoner som kan medføre behov for
dosejusteringer
Midler som kan endre plasmakonsentrasjonen av
VENCLYXTO: CYP3A-hemmere og -induktorer, P-gp og
BCRP-hemmere, gallesyrekompleksdannere.
Midler som kan få endret plasmakonsentrasjon av
VENCLYXTO: Warfarin, substrater av P-gp, BCRP og
OATP1B1.

•

Referanser: 1. VENCLYXTO SPC sist oppdatert 09.03.2020, avsnitt 4.1 og 4.2. 2. https://www.dagensmedisin.no/contentassets/932a826279494087ac72a23c54635ac4/
lis-onkologi.pdf Sist avlest 24.03.2020. 3. https://nyemetoder.no/metoder/venetoklaks-venclyxto-indikasjon-ii, sist avlest 24.03.2020. 4. VENCLYXTO SPC, sist oppdatert
09.03.2020, avsnitt 4.3, 4.4 og 4.8. 5. VENCLYXTO SPC sist oppdatert 09.03.2020, avsnitt 4.1 og 4.2. 6. https://www.legemiddelsok.no sist avlest 24.mars 2020.
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ANBUDSVINNER
VENCLYXTO i kombinasjon med
rituksimab er førstevalg ved
tilbakefall av KLL2,3*
*hos pasienter som ikke har fått signalveishemmere

Utvalgt produktinformasjon for VENCLYXTO5 - Antineoplastisk middel

• VENCLYXTO 50 mg filmdrasjerte tabletter til oral bruk
• VENCLYXTO 100 mg filmdrasjerte tabletter til oral bruk
Dosering
Startdosen er 20 mg VENCLYXTO én gang daglig i 7 dager.
Dosen skal økes gradvis over en periode på 5 uker opp til
daglig dose på 400 mg, som vist i tabell:
Uke

Daglig dose med VENCLYXTO

1

20 mg

2

50 mg

3

100 mg

4

200 mg

5

400 mg

• Ved kombinasjon med obinutuzumab initieres først
obinutuzumab. Den totale behandlingsvarigheten er
12 sykluser, hver syklus bestående av 28 dager: 6 sykluser i
kombinasjon med obinutuzumab etterfulgt av 6 sykluser
med VENCLYXTO som monoterapi. Opptitreringen med
VENCLYXTO på 5 uker startes ved syklus 1, dag 22, og
fortsetter gjennom syklus 2, dag 28. Etter å ha fullført
dosetitreringsplanen er den anbefalte dosen med
VENCLYXTO 400 mg én gang daglig fra syklus 3, dag 1,
med obinutuzumab og inntil siste dag av syklus 12.
• Ved kombinasjon med rituksimab administreres rituksimab
etter at pasienten har fullført dosetitreringsplanen og har
fått den anbefalte daglige dosen på 400 mg VENCLYXTO i
7 dager. VENCLYXTO tas i 24 måneder fra syklus 1 dag 1
med rituksimab.

• Den anbefalte dosen med VENCLYXTO som monoterapi
er 400 mg én gang daglig etter fullført dosetitrering.
Behandlingen fortsettes inntil sykdomsprogresjon eller til
den ikke lenger tolereres av pasienten.
Indikasjon
VENCLYXTO, i kombinasjon med obinutuzumab, er indisert
til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet
kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Venclyxto i kombinasjon med
rituksimab er indisert til behandling av voksne pasienter med
KLL som har fått minst én tidligere terapi. VENCLYXTO som
monoterapi er indisert til behandling av KLL:
• med 17p-delesjon eller TP53-mutasjon hos voksne pasienter
der behandling med hemmer av B-cellereseptor-signalvei er
ansett som uegnet eller har sviktet.
• i fravær av 17p-delesjon eller TP53-mutasjon hos voksne
pasienter der behandling med både kjemoimmunterapi og
hemmer av B-cellereseptor-signalvei har sviktet.
Informasjon om pris og refusjon6
Pakninger (blister) og priser: 10 mg: 14 stk. kr 7612,50;
50 mg: 7 stk. kr 6347,10; 100 mg: 7 stk. kr 6347,10,
14 stk. kr 12657,90, 112 stk. kr 78747,40. Reseptgruppe C.
Dette er et avtaleprodukt hvor det er inngått en egen prisavtale
med Sykehusinnkjøp HF
Refusjon
H-resept: L01X X52 VENCLYXTO refusjonsberettiget bruk:
Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonale handlingsprogrammer for kreft og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe. Vilkår: Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege
eller avtalespesialist.
For utfyllende informasjon om indikasjoner, dosering,
kontraindikasjoner, interaksjoner, forsiktighetsregler,
bivirkninger, pris og refusjon se Felleskatalogen.
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Doseringsform og styrke
• VENCLYXTO 10 mg filmdrasjerte tabletter til oral bruk
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Misvisende og
tendensiøst om informasjon i Mammo
grafiprogrammet

Professor i medisinsk etikk, Bjørn Hofmann,
har utført en innholdsanalyse av informa
sjonsmaterialet i Mammografiprogrammet
(1). Han konkluderer med at det ikke gis
tilstrekkelig informasjon til at kvinner
kan ta informerte og selvstendige valg om
deltakelse. Konklusjonen bygger på svik
tende grunnlag hvor viktig informasjon
er utelatt.
Hofmann påstår at kvinnene ikke får
informasjon om overdiagnostikk. Det er feil.
Kvinnene har blitt informert om overdia
gnostikk via invitasjonsbrevet siden 2009.
Informasjonen kvinnene mott ar i dag har
bred omtale av overdiagnostikk, både i
brevet og på nettsidene. Overdiagnostikk
omtales blant annet i brevet, med uthevet
overskrift: «Ved mammografiscreening kan
det oppdages saktevoksende kreftsvulster
som aldri ville blitt store nok til å gi sympto
mer eller bli til fare for liv og helse [...]. Dette
kalles overdiagnostikk, og må ikke forveks
les med feil diagnose. [...]»
Alle tall om nytte og ulemper ved delta
kelse i programmet er utførlig beskrevet
på Kreftregisterets nettsider. Tema er kom
plekst, og kvinner i målgruppen til pro
grammet har gitt tydelig uttrykk for at de
ikke ønsker informasjon om anslagene
i brevet (2). En utfordring med overdiagnos
tikk er at det ikke kan telles. Forskere må
gjøre en rekke antakelser for å beregne
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anslag, og disse spriker kraftig. Forsknings
rådets evaluering anslår at 15–20 % av de
screenede kvinnene ble overdiagnostisert
(3), mens nyere studier anslår vesentlig
lavere estimater (4, 5). Små, saktevoksende
svulster uten spredning, som kan oppfattes
som overdiagnostikk, påvises både i og
utenfor screeningprogrammet og utgjør
kun en liten andel av all brystkreft som
påvises hvert år – anslagsvis 15 % eller mindre
(upubliserte data fra Kreftregisteret).
Kommentaren om overdiagnostikk er
kun en av flere misvisende fremstillinger
i artikkelen. Vi forundres også over at sam
menblanding og feilaktig bruk av begreper og ensidige (og dels feil) valg av kilder
ikke er fanget opp av fagfeller eller redak
sjonen.

«Hofmann påstår at kvinnene
ikke får informasjon om
o
 verdiagnostikk. Det er feil»
Det kan virke som om verken Hofmann,
fagfeller eller redaksjonen har lest dagens
faktaark som kvinnene får med invitasjons
brevet, eller Kreftregisterets beskrivelser
av nytte og ulemper på nettsidene. Vi håper
å inspirere interesserte til selv å lese på
www.kreftregisteret.no/mammografi, hvor
alt informasjonsmateriell ligger.
SOLV EIG HOFV IND
solveig.hofvind@kreftregisteret.no
er forsker og leder av Mammografiprogrammet.
GUNH ILD MANG ER UD
GISKE URS IN
Forfatterne har ikke oppgitt noen interessekonflikter.

LITT ER AT UR
1

Hofmann B. Får kvinner nok informasjon til
å ta informerte valg ved mammografiscreening?
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/
tidsskr.19.0568.

2 Hofvind S. red. Prosjektrapport: Revisjon av infor
masjonsmateriellet i Mammografiprogrammet.
Oslo: Kreftregisteret, 2019.
3 Research-based evaluation of the Norwegian
Breast Cancer Screening Program. Oslo: The
Research Council of Norway, 2015.
4 Lund E, Nakamura A, Thalabard JC. No overdia
gnosis in the Norwegian Breast Cancer Screening
Program estimated by combining record linkage
and questionnaire information in the Norwegian
Women and Cancer study. Eur J Cancer 2018; 89:
102 – 12.
5 Beckmann K, Duffy SW, Lynch J et al. Estimates
of over-diagnosis of breast cancer due to popu
lation-based mammography screening in South
Australia after adjustment for lead time effects.
J Med Screen 2015; 22: 127 – 35.

B. HOFM ANN SVAR ER
Under titt elen «Misvisende og tendensiøst
om informasjon i Mammografiprogram
met» kommenterer leder av Mammografi
programmet Solveig Hofvind, rådgiver
Gunhild Mangerud og direktør for Kreft
registeret Giske Ursin min artikkel (1). I artik
kelen viser jeg hvordan informasjonen fra
Mammografiprogrammet har blitt vesentlig
forbedret fra 1996 til 2017. Det er ikke dette
Hofvind, Mangerud og Ursin finner «mis
visende og tendensiøst». De hevder at «Hof
mann påstår at kvinnene ikke får informa
sjon om overdiagnostikk». Det er feil.
I artikkelen skriver jeg: «Overdiagnostikk
blir nevnt først i 2009, men det informeres
ikke om omfanget av dette, heller ikke
i 2017» og «[d]et mangler blant annet rele
vante estimat for ulempene, særlig om
overdiagnostikk.» Jeg påstår altså ikke at
Mammografiprogrammet ikke informerer
om overdiagnostikk, men at de ikke infor
merer om omfanget.
I Forskningsrådets uavhengige rapport
 ro
av 2015 er det opplyst at Mammografip
grammet samlet sett gir omtrent fem over
diagnostiserte tilfeller for hvert unngått
dødsfall av brystkreft (2). Dette fikk ikke de
inviterte kvinnene informasjon om i 2017, og
det får de heller ikke informasjon om i dag.
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Videre hevder Hofvind, Mangerud og
Ursin at «overdiagnostikk …. ikke kan tel
les». Det er overraskende, siden de selv viser
til slike tall i sin kommentar og de selv har
publisert tall om dette (3). Med dagens
kunnskap kan man ikke identifis ere om et
individ overdiagnostiseres eller reddes fra
å dø av brystkreft. Tall om overdiagnostikk
og dødelighetsreduksjon må beregnes på
bakgrunn av data fra befolkninger. Slike
beregninger baserer seg på en rekke forut
setninger. Disse er godt gjort rede for i Forsk
ningsrådets rapport (2). Når Mammografi
programmet ser bort fra dette og fra egen
forskning, er det betimelig å reise spørsmål
om informasjonen er balansert.
Hofvind, Mangerud og Ursin fremmer
også påstander om «misvisende fremstillin
ger… sammenblanding og feilaktig bruk av
begreper og ensidige (og dels feil) valg av
kilder» og slett arbeide fra fire uavhengige
fagfeller og redaksjonen i Tidsskriftet uten
å gi noen begrunnelse.
Mammografiprogrammet og Kreftregiste
ret stoler dermed verken på uavhengige
forskere, på fagfeller, eller på redaksjonen
i Tidsskriftet. Når de ikke gir balansert infor
masjon og dytter kvinner til å delta, stoler
de tydeligvis ikke på at kvinner kan ta infor
merte og selvstendige valg heller. Det styrker
ikke tilliten til Mammografiprogrammet.
Dessverre. Budskapet fra artikkelen er enkelt:
Mammografiprogrammet har blitt mye
bedre til å informere, men de kan bli enda
bedre. Istedenfor å diskutere hvordan dett e
kan skje, går de til frontalangrep. Det er synd.
BJØRN HOFM ANN
b.m.hofmann@medisin.uio.no
er professor ved Senter for medisinsk etikk, Univer
sitet i Oslo.
Forfatter har ikke oppgitt noen interessekonflikter.
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Hofmann B. Får kvinner nok informasjon til
å ta informerte valg ved mammografiscreening?
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Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/
tidsskr.19.0568.
2 The Norwegian Research Council. Researchbased evaluation of the Norwegian Breast Cancer
Screening Program. Oslo: The Norwegian Research
Council; 2015.
3 Hofvind S, Román M, Sebuødegård S et al. Balancing the benefits and detriments among women
targeted by the Norwegian Breast Cancer Scree
ning Program. J Med Screen 2016; 23: 203 – 9.

Mye mer enn
tre uker i Syden!

Det er dokumentert at klimabehandling
fungerer som behandling for personer med
psoriasis.
I artikkelen «Tre uker i Syden» på tidsskrif
tet.no 17. februar 2020 etterlyser Petter Gjers
vik, medisinsk redaktør i Tidsskriftet og
professor i hudsykdommer ved Institutt for
klinisk medisin, Universitetet i Oslo, doku
mentasjon på at behandlingsutbytt et for
pasienter med psoriasis er godt nok til
å forsvare det statlige tilbudet med behand
lingsreiser til utlandet. Vi mener dette er
godt utredet og vurdert i SINTEFs rapport
«Evaluering av ordningen med behandlings
reiser til utlandet» fra 2011 (1). Rapporten
inneholder en randomisert kontrollert
studie, og flere observasjonelle studier
som viser at effekten av klimaterapi er
godt dokumentert (2).
PEFs interessepolitiske arbeidet mot
Regjering og Storting har resultert i at dette
behandlingstilbudet både har fått en egen
post på statsbudsjettet og ble i 2018 hjemlet
i egen forskrift.
Mange med alvorlig psoriasis har stor

nytte av biologisk behandling. Det blir
likevel for lettvint å hevde at biologiske
legemidler er et mye bedre behandlings
tilbud for alle med moderat til alvorlig
psoriasis. Som Gjersvik vet, kan ikke alle
disse pasientene benytt e biologisk behand
ling. For mange av disse kan klimabehand
ling være et helt avgjørende alternativ for
å holde en krevende sykdom i sjakk.

«Vi har rådført oss med vårt
medisinske råd, som kan
informere om at Gjersviks
utspill ikke er på vegne av hele
det dermatologiske fagmiljøet
i landet»
Derfor overrasker det oss at Gjersvik setter
behandlingsreiser og biologisk behandling
opp mot hverandre, og hevder, på generell
basis, at det ene er langt bedre enn det
andre. Vi har rådført oss med vårt medi
sinske råd, som kan informere om at Gjers
viks utspill ikke er på vegne av hele det der
matologiske fagmiljøet i landet. Vi vil på det
sterkeste advare mot denne strategien, noe
som i verste fall kan føre til at behandlings
reiser i utlandet for personer med psoriasis
blir nedlagt. I en kamp om ressurser i helse
sektoren, kan Gjersviks strategi være en
gavepakke til helsepolitikere som leter ett er
poster på statsbudsjetter å kutte (3).
Forutsetningen for ordningen med
b
 ehandlingsreiser til utlandet bør, som
alle andre behandlingstilbud, vurderes ved
jevne mellomrom for å tilpasses dagens
situasjon. Aller helst med bakgrunn i rando
miserte kontrollerte studier. Vi mener at
pasienter med psoriasis har behov for både
behandlingsreiser og biologisk behandling.
Gjersvik er velkommen til å stille spørsmål
ved behandlingseffekt og kost/nytte av kli
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mabehandling. Det er helt legitimt, men
da bør det baseres på oppdatert dokumenta
sjon, og ikke på gammel dokumentasjon
og udokumenterte påstander.
TORD JOHANSEN
tord.johansen@pefnorge.no
er forbundsleder i Psoriasis- og eksemforbundet.
Forfatteren har ikke oppgitt noen interessekonflikter.

LITT ER AT UR
1

Evaluering av ordningen med behandlingsreiser
til utlandet: Lest 20.3.2020.
2 Boehncke W-H. Psoriasis. Lancet. 2015: Lest
20.3.2020.
3 Forskrift om behandlingsreiser til utlandet:
Lest 20.3.2020.

P. GJERSV IK SVAR ER
Jeg takker Tord Johansen fra Psoriasis- og
eksemforbundet for kommentarer til min
artikkel om behandlingsreiser ved psoriasis
(1). Det er viktig at både pasienter, helseper
sonell og politikere deltar i en åpen og ærlig
debatt om tilbud og prioriteringer i helse
vesenet.
Det er ingen tvil om at behandlingsreiser
ved psoriasis virker. Hvorvidt effekten er god
nok til å forsvare dagens ordning, derimot,
er uklart. Nytt e-kostnadsanalyser er ikke
gjennomført. Slike analyser ble ett erlyst
også i den 10 år gamle SINTEF-rapporten
som Johansen viser til (2). En finsk studie fra
1998 av et liknende opplegg viste god effekt
på psoriasis, men oppholdet ga kostnads
besparelser bare for pasienter med utt alt
psoriasis, dvs. for dem som ellers ville trengt
sykehusopphold eller kostbare legemidler
(3). Nyere studier har vist positive effekter
på livskvalitetsmål og sykdomsaktivitet,
i hvert fall på kort sikt (4).
Ordningen med behandlingsreiser for
pasienter med psoriasis ble etablert som
et alternativ til sykehusopphold (1). Ett er
at biologiske legemidler ble tilgjengelig for
15–20 år siden, innlegges det knapt noen
pasienter med psoriasis i det hele tatt. For de
aller fleste er derfor behandlingsreiser ikke
lenger et alternativ til sykehusinnleggelse.
Antall søkere har gått ned, og de aller fleste
av dem som reiser, har så begrenset utslett
at verken sykehusinnleggelse eller biolo
giske legemidler er aktuelt. Dett e er altså
ikke en diskusjon om hva som er best: bio
logiske legemidler eller behandlingsreiser.
Jeg skriver på egne vegne, men har fått
tilbakemelding fra mange hudleger som
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synes det er på høy tid at denne saken løftes
frem. Alle fagmiljøer og pasientgrupper
må tåle en diskusjon om gjeldende behand
lingstilbud og prioritering. Jeg er overrasket
over at Psoriasis- og eksemforbundet velger
å holde fast i gammel tankegang og ikke
velger en mer fremtidsrett et strategi. Psoria
sis påvirker folks livskvalitet. Mange perso
ner med psoriasis, særlig unge, trenger støtte
og hjelp til å mestre sin sykdom og sin hver
dag. Kanskje bør ordningen med behand
lingsreiser legges om og gjøres mer målret
tet? Kanskje skulle helsevesen, hudleger og
Psoriasis- og eksemforbundet gå sammen
om også å fremme andre tilbud for dem som
trenger særskilt støtte, veiledning og hjelp?
PETT ER GJERSV IK
petter.gjersvik@medisin.uio.no
er professor ved Institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Oslo
Forfatteren oppgir følgende interessekonflikt: Han er
medisinsk redaktør i Tidsskriftet.

LITT ER AT UR
1

Gjersvik P. Tre uker i Syden. Tidsskr Nor Legeforen
2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0055.
2 SINTEF. Evaluering av ordningen med behand
lingsreiser til utlandet. Lest 12.3.2020.
3 Snellman E, Maljanen T, Aromaa A et al. Effect of
heliotherapy on the cost of psoriasis. Br J Dermatol
1998; 138: 288 – 92.
4 Wahl AK, Langeland E, Larsen MH et al. Positive
changes in self-management and disease severity
following climate therapy in people with psoriasis.
Acta Derm Venereol 2015; 95: 317 – 21.

Behandlingsreiser
for pasienter med
psoriasis

Psoriasis er en kronisk, til dels arvelig, syk
dom med inflammasjon i huden, og ca. 3 %
av befolkningen er af
fisert (1). Sykdommens
intensitet og utbredelse skåres objektivt ved
bruk av Psoriasis Area Severit y Index (PASI),
og bestemmer sammen med sykdommens
påvirkning på pasientens livskvalitet valg
av behandling (2).

Vi er forundret over Petter Gjersviks
redaktørhilsen, både titt el og innhold (3).
Å sette to behandlinger opp mot hverandre,
i dett e tilfellet behandlingsreiser mot
immunterapi, tjener ikke pasientene. Et
tre ukers behandlingsopphold inkluderer
tett oppfølging av hudlege, obligatoriske
foredrag, obligatorisk morgengymnastikk,
kostholdsråd og effektiv behandling av
sykdommen. Programmets innhold er frem
tidsrettet i tråd med økende viten om pso
riasis som en systemisk sykdom der livsstil
påvirker både sykdomsaktivitet og risiko
for assosierte komorbiditeter.

«Å sette to behandlinger
opp mot hverandre, i dette
tilfellet behandlingsreiser
mot immunterapi, tjener
ikke pasientene»
Deltagelse på behandlingsreiser fordrer
PASI >7, moderat til uttalt psoriasis. Til sam
menligning kreves PASI >10 for oppstart
av biologisk behandling. Dermatology Life
Quality Index (DLQI) inngår som en viktig
del av søknaden til Behandlingsreiser, men
er ikke nevnt av Gjersvik. Han viser til upub
liserte data og gir leseren et feilaktig inn
trykk av at reiser nå innvilges til pasienter
med mildere sykdom enn de opprinnelige
kravene. Utt akskriteriene angående PASI har
ikke endret seg. Av publiserte data kan vi
trekke frem en studie fra 2009 som inklu
derte pasienter med moderat til alvorlig
psoriasis med mean PASI på 9,8 (4).
En norsk studie fra i fjor peker på klima
terapi som det tiltaket som gir størst for
bedring av pasientenes helsekompetanse
(5). Pasientene har altså et tydelig utbytt e
som de ikke ville fått dekket gjennom
annen behandling alene. Pasienter under
biologisk behandling innvilges ikke reise
i psoriasisprogrammet av forsvarlighets
hensyn.
Til tross for nye behandlingsalternativer,
er antallet søknader om behandlingsreise
fortsatt høyt. Seksjon for Behandlingsreiser
rapporterer om 392 psoriasis-plasser fordelt på inneværende år. Søknadsfristen er
løpende og i løpet av årets to første måneder
har seksjonen mott att 309 søknader.
Vi er enig med Gjersvik i at biologiske
legemidler har revolusjonert behandlingen
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KO M M E N TA R E R

av pasienter med psoriasis, medikamenter
som tåles godt av de fleste, men som ikke
kan benyttes av alle. Psoriasis er en kronisk
sykdom som ofte er utfordrende å behandle.
Det er derfor ekstra viktig å ivareta bredden
av de behandlingsmuligheter som finnes.
JAN-ØIV IND HOLM
j.o.holm@medisin.uio.no
er overlege og førsteamanuensis ved seksjon
for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus
og Universitetet i Oslo.
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Forfatterne oppgir følgende interessekonflikter: Berents,
Slevolden og Balieva er medlemmer av Psoriasis- og
eksemforbundets medisinske råd. Endre har et tidligere
ansettelsesforhold ved Seksjon for behandlingsreiser.
Holm har ingen interessekonflikt.
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P. GJERSV IK SVAR ER
Jeg takker Jan-Øivind Holm og medforfattere for kommentarer til min artikkel om
behandlingsreiser ved psoriasis (1). De har
gode poenger. Jeg ønsker velkommen en
åpen og ærlig debatt om prioritering.
Oppholdet på Gran Canaria for pasienter
med psoriasis er i økende grad preget av
opplæring, samtalegrupper og mestrings
hjelp, slik både jeg (1) og Holm og medforfat
tere påpeker. Vi er også enige om at mange
har godt utbytte av oppholdet, både hva
gjelder sykdomsaktivitet, sykdomsinnsikt
og livskvalitet.
Holm og medforfattere mener at jeg setter
to behandlingsformer opp mot hverandre,
i dett e tilfellet behandlingsreiser versus
biologiske legemidler. Det er ikke riktig.
Mitt poeng er at biologiske legemidler har
erstatt et sykehusopphold for nesten alle
med utbredt psoriasis. Da bortfaller også
behandlingsreiser som alternativ til syke
husopphold for nesten alle slike pasienter.
Dette innebærer at de fleste som nå reiser,

har lite eller kun moderat utslett ved
ankomst, slik upubliserte data viser. Hvis
det motsatte er tilfellet, bør noen dokumen
tere det.
PETT ER GJERSV IK
petter.gjersvik@medisin.uio.no
er professor.
Forfatteren oppgir følgende interessekonflikt: Han er
også medisinsk redaktør i Tidsskriftet.
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RETT ELS E
En mann i 60-årene med akutte ryggsmerter og økende kraftsvikt i under
ekstremitetene
Gro Østli Eilertsen, Nikolaos Panagiotopoulos,
Tor Arnøy Austad, Thomas Glott
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 457–60.
I Tidsskriftet nr. 5/2020 på s. 457 skal det stå:
Han nevnte at han tok 5,5 tabletter warfarin
(Marevan) ukentlig grunnet tidligere lunge
embolisme.
Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
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Antitrombotisk middel.
ATC-nr.: B01A F02
C Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»
T 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 blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. 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 administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet),
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 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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Vektlegg både effekt og sikkerhetsprofil med
ELIQUIS direkte sammenlignet med warfarin*1
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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.
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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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Overveielser ved utveksling
til det globale sør
Klinisk utveksling for medisin
studenter til det globale sør er
et tilskudd til den medisinskfaglige utdanningen. Men de etiske,
økonomiske og sosiale aspektene
diskuteres sjelden.
Se for deg at du er en medisinstudent på
5. året, på klinisk utveksling i Tanzania. Du
får inn en pasient i mottaket som har tre
dagers sykehistorie med tiltagende nedsatt
bevissthet, er nakkestiv og lyssky. Legen på
avdelingen anbefaler en spinalpunksjon og
forlater deretter rommet. Du vet i teorien
hvordan prosedyren utføres, men har aldri
gjort den i praksis.

«Det er arrogant å tro at man
kan komme inn fra utsiden
og umiddelbart kjenne sykdomspanoramaet og forstå
hvordan begrensede lokale
ressurser forvaltes»
Etiske utfordringer
Det er mulig at en medisinstudent havner
i en problemstilling som dette på klinisk
utveksling (1). Studenten kan ikke nok, men
står likevel med et stort ansvar. På den ene
siden, hvis vedkommende utfører prosedy
ren, er det stor risiko for komplikasjoner. På
den annen side kan det virke som at pasien
ten trenger en spinalpunksjon for å sikre
diagnose og videre behandling. Ikke-skadeprinsippet i fireprinsippsetikken virker
å veie tyngst, men det kan fremstå som om
skaden alt er skjedd. Studenten står der
alene med en pasient som trenger undersø
kelse/ behandling det er ukomfortabelt å gi.
Dette er et av mange problemer som kan
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oppstå ved klinisk utveksling til land og
helsetjenester som er svært forskjellige fra
vårt. Det er etisk utfordrende å akseptere at
man tillater en student å utføre en prosedyre på utveksling som man ikke ville ha
tillatt i Norge. Dette er noe man som student
på klinisk utveksling bør ha et bevisst for
hold til. Mange av disse problemene diskuteres lite, selv om flere av studentene går
rundt med en lege uten grenser i magen
(2, 3).
Det medisinske fakultetet ved Universite
tet i Oslo har tidligere hatt kliniske utveks
lingsavtaler til det globale sør, og dette vur
deres gjenopptatt. Det kan hevdes at det er
studentens ansvar å kreve et moralsk opp
legg som sikrer oppfølging, og at man unn
går situasjoner som skissert ovenfor (1). Vi
mener ansvaret for å sikre en ansvarlig
utveksling ikke hovedsakelig hviler på stu
denten, men på universitet. Det er kun uni
versitetene som har en reell mulighet til
å sikre et etisk og trygt opplegg før avreise.
I eksempelet havnet studenten i en situa
sjon der hun fikk mer ansvar enn hun burde.
Kanskje er studieløpet lagt opp annerledes
i Norge enn i mottakende nasjon, kanskje
får studenter tidligere mer ansvar der enn
her. I forlengelsen av dette er det en risiko
for at studenter overvurderer egen kompe
tanse, blir mer ressurskrevende enn de er
til nytte eller kan havne i psykisk belastende
situasjoner (3). Motivene for utveksling er
som regel selvrealisering, utdanning og
selvutvikling (2). Disse motivene er ikke
nødvendigvis kompatible med å være en
reell ressurs for sykehuset. Det er arrogant
å tro at man kan komme inn fra utsiden og
umiddelbart kjenne sykdomspanoramaet,
presentasjon, hvordan sykdom behandles
under lokale forhold og forstå hvordan
begrensede lokale ressurser forvaltes (3).
Forbedringsmuligheter
Skal studenten mestre situasjonene de
møter, kreves det opplæring og bruk av
ressurser (3). Gevinsten ved opplæringen
forsvinner med studenten, og sendende
institusjon virker å tjene mest på oppholdet.

En løsning kan være at sendende institusjon
bærer mesteparten av utgiftene og at stu
dentene bør oppholde seg utenlands i en
lang periode. Studenten er fersk og uerfaren
i en begrenset periode, og et lengre opphold
øker sannsynligheten for at mottakende
institusjon høster fruktene av utdanningen
de investerer i. Videre bør mottakende part
bli godt informert om hva studenten kan og
ikke kan, slik at man unngår uheldige situa
sjoner som skissert innledningsvis.

«Mange av disse problemene
diskuteres lite, selv om flere
av studentene går rundt med
en lege uten grenser i magen»
Et opplegg før avreise kunne inkludert
diskusjon rundt aktuelle problemstillinger
som sykdomspanorama, pasientautonomi,
lokal kultur, religion og livssyn. Andre viktige tiltak vil være å realitetsorientere studenten om egne ferdigheter i lokal kontekst
og la studenten reflektere rundt lokalbefolk
ningens syn på helse og sykdom (4). Videre
vil studenter sitte igjen med mange inn
trykk etter klinisk utveksling. En god debri
fing i regi av universitetet er essensielt for
bearbeiding av opplevelsene og forbedre
utvekslingsoppholdet.
Et utvekslingsopphold til det globale sør
bør være gjennomtenkt, hvor forberedte
studenter sendes til et godt opplegg med
skikkelig oppfølging før, under og etter. Det
skal foreligge nøye kartlegging av konse
kvenser og utgifter for mottakende institu
sjon. I tillegg må det avklares hvem som
sitter med ansvaret (4). Klinisk utveksling
er en fantastisk mulighet for universitetene
og studentene, men vi må likevel være be
visste på vårt moralske ansvar som medisin
studenter overfor pasientene vi møter, de liv
vi griper inn i og det helsevesenet vi blir
invitert til å være en del av.

TID SS K R NO R L EG EFO R EN NR . 6, 2020 ; 14 0 : 532–3

D E B AT T

JONAS M. HILDRUM
jonas.hildrum@gmail.com
er medisinstudent ved Universitetet i Oslo.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir
følgende interessekonflikter: Han har blitt akseptert til
utveksling til Sør-Afrika.

BENEDICTE D.W. KÅSA
er medisinstudent ved Universitetet i Oslo.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir
følgende interessekonflikter: Hun har blitt akseptert til
utveksling til Nepal.

SONDRE DRENGSRUD
er medisinstudent ved Universitetet i Oslo.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonflikter.

to the Third World: Why? For whom? Wilderness
Environ Med 2000; 11: 77 – 8.
3 Crump JA, Sugarman J. Ethical considerations
for short-term experiences by trainees in global
health. JAMA 2008; 300: 1456 – 8.

4 Sessions KL, Phillips JD, Merry SP. Avoiding pitfalls
in overseas medical educational experiences.
Christian Journal for Global Health 2017; 4: 24 – 9.

HELENE GRÅBØ
er medisinstudent ved Universitetet i Oslo.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonflikter.

LITT ER AT UR
1

Banatvala N, Doyal L. Knowing when to say «no» on
the student elective. Students going on electives
abroad need clinical guidelines. BMJ 1998; 316:
1404 – 5.
2 Bezruchka S. Medical tourism as medical harm

ANNONSER

FAC E B O O K .C O M /
TIDSSKRIFTET
Vi publiserer daglige
oppdateringer med
nye artikler.
Lik oss på Facebook, og du
vil bli gjort oppmerksom
på aktuelle saker.

T IDSSKR NOR LEGEFO REN NR . 6, 2020; 14 0
37

53 3

INVOKANA® (kanagliflozin) ved diabetes type 2*1

TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg og 300 mg: Hver tablett inneh.: Kanagliflozinhemihydrat tilsv. kanagliflozin 100 mg, resp. 300 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff:
100 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 300 mg: Titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus
type 2, som et supplement til kosthold og fysisk aktivitet. Som monoterapi når
metformin ikke er egnet pga. intoleranse eller kontraindikasjoner, eller som tilleggsbehandling med andre antidiabetika.
Dosering: Anbefalt startdose er 100 mg 1 gang daglig. Hvis denne dosen tolereres,
eGFR er ≥60 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR er ≥60 ml/minutt og det er behov for
strengere glykemisk kontroll, kan dosen økes til 300 mg 1 gang daglig. Ved kombinasjon med insulin eller insulinsekresjonsstimulerende middel (f.eks. sulfonylurea)
kan det vurderes å bruke lavere dose insulin eller insulinsekresjonsstimulerende
middel, for å redusere risiko for hypoglykemi. Glemt dose: Skal tas så snart pasienten husker det, men det skal ikke tas dobbel dose samme dag. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett/moderat
nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt
nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved eGFR 60-<90 ml/minutt/1,73 m2
eller ClCR 60-<90 ml/minutt. Behandling skal ikke startes ved eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <60 ml/minutt. Ved god toleranse der nyrefunksjonen faller
vedvarende til eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <60 ml/minutt, bør dosen
justeres til eller opprettholdes på 100 mg 1 gang daglig. Skal ikke brukes/skal seponeres ved vedvarende eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller vedvarende ClCR <45 ml/
minutt. Skal ikke brukes ved terminal nyresykdom eller hos dialysepasienter da det
ikke forventes effekt. Se også Forsiktighetsregler. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet
og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre ≥65 år: Nyrefunksjon og risiko for væsketap må tas hensyn til. Administrering: Skal tas 1 gang daglig, helst før dagens første
måltid. Svelges hele.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Nedsatt nyrefunksjon: Effekt avhenger av nyrefunksjon. Redusert effekt ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Trolig ingen effekt ved alvorlig
nedsatt nyrefunksjon. Ved eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR <60 ml/minutt er
det sett høyere forekomst av bivirkninger forbundet med væsketap (f.eks. postural
svimmelhet, ortostatisk hypotensjon, hypotensjon), spesielt ved dose 300 mg. Det
er også sett flere tilfeller av økt kalium og større økning i serumkreatinin og BUN.
Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2 eller
ClCR <30 ml/minutt) eller terminal nyresykdom. Overvåkning av nyrefunksjon anbefales før behandlingsstart og deretter minst årlig, samt før kombinasjonsbehandling
med andre legemidler som kan redusere nyrefunksjonen, og deretter regelmessig.
Overvåk minst 2-4 ganger i året når nyrefunksjonen nærmer seg moderat nedsatt.
Risiko for væsketap: Kanagliflozin øker urinutskillelsen av glukose (UGE), noe som
kan redusere intravaskulært volum og blodtrykk. Økte bivirkninger forbundet med
væsketap er oftere sett med dose 300 mg og hyppigst de første 3 månedene. Forsiktighet utvises der kanagliflozinindusert blodtrykksfall kan utgjøre en risiko, som
ved kjent kardiovaskulær sykdom, eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2, bruk av antihypertensiver og anamnese med hypotensjon, bruk av diuretika samt hos eldre (≥65 år).
Små gjennomsnittlige reduksjoner i eGFR er sett de første 6 ukene etter behandlingsstart. Hos utsatte pasienter er det sett større reduksjoner i eGFR (>30%), som
gradvis bedret seg og sjelden krevde seponering. Pasienten skal rådes til å rapportere symptomer på væsketap. Kanagliflozin er ikke anbefalt ved bruk av loop-diuretika eller ved væsketap, f.eks. pga. akutt sykdom. Ved samtidige tilstander som
kan gi væsketap anbefales tett overvåkning av væskestatus og serumelektrolytter.
Midlertidig seponering kan vurderes ved væsketap til tilstanden er korrigert. Ved
seponering bør hyppigere glukoseovervåkning vurderes. Diabetisk ketoacidose
(DKA): Sjeldne tilfeller, inkl. livstruende og fatale, er sett. Tilstanden kan være atypisk med kun moderat økte blodglukoseverdier, <14 mmol/liter (250 mg/dl). Ukjent
om høyere doser gir økt sannsynlighet for DKA. Risiko for DKA må vurderes ved
uspesifikke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste,
pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart
undersøkes for ketoacidose dersom slike symptomer oppstår, uavhengig av blodglukosenivået. Behandling seponeres umiddelbart ved mistenkt eller diagnostisert
DKA. Behandling skal seponeres ved større kirurgiske inngrep eller akutt, alvorlig
sykdom. Overvåkning av ketoner anbefales. Ketonmåling i blod foretrekkes fremfor i urin. Behandling kan gjenopptas straks ketonverdier er normale og tilstanden
er stabilisert. Før behandlingsstart skal anamnesen evalueres for faktorer som kan
disponere for ketoacidose. SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet ved lav
betacellefunksjonsreserve (f.eks. diabetes type 2-pasienter med lavt C-peptid eller
latent autoimmun diabetes hos voksne (LADA) eller ved pankreatitt i anamnesen),
ved tilstander som gir begrenset matinntak eller alvorlig dehydrering, ved redusert
insulindose og ved økt insulinbehov pga. akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk. Reoppstart med SGLT2-hemmer ved tidligere DKA under behandling med
SGLT2-hemmer er ikke anbefalt, med mindre en annen klar utløsende faktor er påvist og løst. Skal ikke brukes til behandling av diabetes type 1, da sikkerhet og effekt
ikke er fastslått. Begrensede data antyder at DKA forekommer vanlig hos diabetes
type 1-pasienter som får SGLT2-hemmere. Amputasjoner i underekstremiteter: Ved
diabetes type 2 og påvist kardiovaskulær sykdom (CVD) eller minst 2 risikofaktorer for CVD, er det sett ca. 2 × høyere risiko for amputasjon i underekstremiteter (hovedsakelig tær og mellomfot) ved kanagliflozinbehandling. Risikofaktorer
er ukjent. Før behandlingsoppstart skal risikofaktorer for amputasjon i pasientens
anamnese vurderes. Ved høyere amputasjonsrisiko bør nøye overvåkning vurderes,
og pasienten bør informeres om viktigheten av rutinemessig forebyggende fotpleie og tilstrekkelig hydrering. Ved tilstander som kan medføre amputasjon, som
hudsår, infeksjon, osteomyelitt eller gangren i underekstremiteter, bør seponering
vurderes. Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren): Er sett ved bruk
av SGLT2-hemmere. Urogenital infeksjon eller perineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt, som er alvorlig og potensielt livstruende. Pasienten bør rådes til

ATC-nr.: A10B K02
å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem eller hevelse i genital- eller perinealområdet, fulgt av feber eller sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren
mistenkes, bør preparatet seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl.
antibiotika og kirurgisk behandling). Forhøyet hematokritverdi: Hematokritøkning
er sett. Nøye overvåkning kreves ved eksisterende økt hematokritverdi. Eldre (≥65
år): Større eGFR-reduksjoner og høyere forekomst av bivirkninger forbundet med
væsketap (f.eks. postural svimmelhet, ortostatisk hypotensjon, hypotensjon) er sett.
Genitale soppinfeksjoner: Vulvovaginal candidiasis hos kvinner og balanitt eller balanopostitt hos menn er sett. Menn og kvinner med tidligere genitale soppinfeksjoner er mer utsatte for infeksjon. Balanitt eller balanopostitt forekommer primært
hos ikke-omskårne menn, og medfører noen ganger fimose og/eller omskjæring.
De fleste genitale soppinfeksjoner ble lokalbehandlet med antimykotika mens behandling fortsatte. Urinprøver: Pga. virkningsmekanismen vil pasienten teste positivt for glukose i urinen. Interferens med 1,5-AG-analyse: Økt glukose i urin kan
gi falskt lavt nivå av 1,5-anhydroglusitol (1,5-AG) og upålitelige 1,5-AG-målinger.
Analysen bør ikke brukes til vurdering av glykemisk kontroll ved bruk av kanagliflozin. For ytterligere opplysninger anbefales det å kontakte spesifikk tilvirker av
1,5-AG-analysen. Hjelpestoffer: Inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring
og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning. Pasienten bør advares om risiko for hypoglykemi ved samtidig bruk med insulin/insulinsekresjonsstimulerende
middel, og om økt risiko for bivirkninger mht. væsketap, som postural svimmelhet.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.Kan ha additiv effekt på diuretika og øke risiko for dehydrering og
hypotensjon. Samtidig bruk med insulin og insulinsekresjonsstimulerende midler
kan gi hypoglykemi. Enzyminduktorer kan gi redusert kanagliflozineksponering og
redusere effekten. Ved samtidig bruk med en kombinert induktor av UGT-enzymer
og transportproteiner bør glykemisk kontroll overvåkes for å vurdere kanagliflozinresponsen. Ved kombinasjon med UGT-enzyminduktor kan det vurderes å øke
dosen til 300 mg 1 gang daglig hvis pasienten tolererer kanagliflozin 100 mg 1 gang
daglig, har eGFR ≥60 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR ≥60 ml/minutt, og trenger ytterligere glykemisk kontroll. Hos pasienter med eGFR 45-<60 ml/minutt/1,73 m2 eller
ClCR 45-<60 ml/minutt som bruker kanagliflozin 100 mg, får samtidig behandling
med en UGT-enzyminduktor og trenger ytterligere glykemisk kontroll, bør annen
glukosesenkende behandling vurderes. Kolestyramin kan redusere kanagliflozineksponering. Kanagliflozin bør tas minst 1 time før eller 4-6 timer etter midler som
øker gallesyreutskillelsen, for å begrense mulig interferens med dets absorpsjon.
Kombinasjon med enkeltdose digoksin ga økt AUC og Cmax for digoksin, sannsynligvis pga. P-gp-hemming. Pasienter som tar digoksin og andre hjerteglykosider bør
overvåkes nøye. Ved samtidig bruk med dabigatran bør pasienten overvåkes nøye
for tegn på blødning og anemi. Det kan ikke utelukkes at kanagliflozin hemmer
BCRP på intestinalt nivå, og økt eksponering kan derfor forekomme med legemidler
som transporteres av BCRP, f.eks. statiner som rosuvastatin og visse kreftlegemidler.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Skal ikke brukes under graviditet. Ved graviditet skal
kanagliflozin seponeres. Amming: Ukjent om kanagliflozin utskilles i morsmelk. Data
fra dyr har vist utskillelse i melk og farmakologisk medierte effekter hos diende
avkom og juvenile rotter. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes under amming. Fertilitet: Ingen data. Ikke påvist påvirkning i
dyrestudier.
Bivirkninger: Svært vanlige: Infeksiøse: Vulvovagnial candidiasis. Stoffskifte/
ernæring: Hypoglykemi i kombinasjon med insulin eller sulfonylurea. Vanlige: Gastrointestinale: Forstoppelse, kvalme, tørste. Infeksiøse: Balanitt, balanopostitt, urinveisinfeksjon (inkl. pyelonefritt og urosepsis). Nyre/urinveier: Polyuri eller pollakisuri. Undersøkelser: Dyslipidemi, økt hematokrit. Mindre vanlige: Hud: Fotosensitivitet,
urticaria, utslett. Kar: Hypotensjon, ortostatisk hypotensjon. Muskel-skjelettsystemet: Benbrudd. Nevrologiske: Postural svimmelhet, synkope. Nyre/urinveier: Nyresvikt (primært i forbindelse med væsketap). Skader/komplikasjoner: Amputasjoner
i underekstremiteter (primært tær og mellomfot), spesielt hos pasienter med høy
risiko for hjertesykdom. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt fosfat i blod, økt kalium i blod, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod. Sjeldne: Hud:
Angioødem. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Stoffskifte/ernæring: Diabetisk
ketoacidose. Ukjent frekvens: Infeksiøse: Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren).
Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser opptil 1600 mg, og 300 mg 2 ganger daglig i 12 uker ble generelt godt tolerert. Behandling: Vanlige støttetiltak. Kanagliflozin
fjernes i ubetydelig grad med hemodialyse, og forventes ikke å være dialyserbart
ved peritonealdialyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B K02 på www.felleskatalogen.no.
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Reduserer reabsorpsjon av filtrert glukose og
senker renal glukosegrense (RTG). Dermed øker glukoseutskillelsen i urin, og forhøyet plasmaglukose ved diabetes type 2 senkes, uavhengig av insulin. Absorpsjon:
Rask, Tmax 1-2 timer. Biotilgjengelighet ca. 65%. Cmax og AUC øker doseproporsjonalt
fra 50-300 mg. Proteinbinding: 99%, primært til albumin. Fordeling: Vdss 83,5 liter
etter i.v. infusjon. Halveringstid: 10,6 ± 2,1 timer og 13,1 ± 3,3 timer for hhv. 100 og
300 mg dose. Metabolisme: Viktigste eliminasjonsvei er Oglukuronidering, hovedsakelig via UGT1A9 og UGT2B4. CYP-mediert (oksidativ) metabolisme er minimal
(7%). Utskillelse: I feces (41,5% som kanagliflozin) og urin (33%, hovedsakelig som
Oglukuronidmetabolitter).
Pakninger og priser: 100 mg: 30 stk.1 (blister) kr 456,00. 90 stk.1 (blister) kr 1237,50.
300 mg: 30 stk.1 (blister) kr 456,00. 90 stk.1 (blister) 1237,50.
Refusjon: 1Se A10B K02_1 i Refusjonslisten.
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kanagliflozin tabletter

INVOKANA gir en glukoseutskillelse
på opptil 119 g/dag1
I løpet av 1 måned

I løpet av 1 uke

I løpet av 1 dag

119

833

3 570
gram glukose
14 280 kcal*

gram glukose
3 332 kcal*

gram glukose
476 kcal*

*UGE-verdier (Urinary Glucose Excretion) i området 77 g/dag til 119 g/dag kan
omregnes til en reduksjon på 308 kcal/dag til 476 kcal/dag. 3 332 kcal/uke og 14 280 kcal/mnd.

*INVOKANA®
indikasjon2
INVOKANA® er indisert til voksne
med utilstrekkelig kontrollert type
2 diabetes mellitus som tillegg til
kosthold og fysisk aktivitet. Gis som
monoterapi når metformin er uegnet
pga intoleranse, eller i tillegg til
andre legemidler til behandling av
diabetes. For studieresultater med
hensyn til kombinasjonsbehandling,
effekt på glykemisk kontroll og
kardiovaskulære hendelser, samt
studiepopulasjonene, se SPC avsnitt
4.4, 4.5. og 5.1.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon
Bivirkninger3: Genitale soppinfeksjoner hos kvinner og hypoglykemi
i kombinasjon med insulin eller sulfonylurea (svært vanlig), sykdommer
i nyre og urinveier (vanlige), amputasjoner av underekstremiteter
(hovedsakelig av tær og mellomfot), spesielt hos pasienter med
risiko for hjertesykdom (mindre vanlig), ketoacidose og Fourniers
gangren (sjelden). Kontraindikasjoner4: Overfølsomhet ovenfor
virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene. Advarsler og
forsiktighetsregler5: Vurder nyrefunksjonen før oppstart. Oppstart
er ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/min/1,73m2. Behandlingen bør
avsluttes når eGFR er vedvarende <45 ml/min/1,73m2. INVOKANA®
skal ikke brukes til pasienter med alvorlige leverproblemer, gravide,
ammende, type 1-diabetes eller til behandling av ketoacidose.
Interaksjoner6: INVOKANA® kan ha additiv effekt til diuretika og kan
øke risikoen for dehydrering og hypotensjon.

Referanser: 1. INVOKANA SPC avsnitt 5.1. sist oppdatert 13.01.2020. 2. INVOKANA SPC avsnitt 4.1. sist oppdatert 13.01.2020.
3. INVOKANA SPC avsnitt 4.8. sist oppdatert 13.01.2020. 2019. 4. INVOKANA SPC avsnitt 4.3. sist oppdatert 13.01.2020.
5. INVOKANA SPC avsnitt 4.4. sist oppdatert 13.01.2020. 6. INVOKANA SPC avsnitt 4.5. sist oppdatert 13.01.2020.
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Tidsskriftet ønsker bidrag om covid-19
Tidsskriftet er en viktig kommunikasjonskanal når man ønsker å nå
ut til leger i Norge. Vi publiserer løpende informasjon, analyser og
kommentarer knyttet til den pågående covid-19-epidemien. Vi ønsker
også å bidra til informasjons- og erfaringsutveksling blant leger ved å
publisere kasuistikker og forskning fra Norge knyttet til epidemien.
Tidsskriftet oppfordrer leger i alle spesialiteter til å sende oss artikler.
Aktuelle artikkeltyper er:
KO R T K A S U I S T I K K
N O E Å L Æ R E AV
KO R T R A P P O R T
ORIGINALARTIKKEL
MEDISINEN I BILDER
Vi har etablert et hurtigforløp for manus med dette temaet,
slik at de vil fagvurderes og publiseres så raskt som overhodet mulig.
Vi har et særlig ansvar for at kunnskap om epidemien deles
internasjonalt. Derfor vil Tidsskriftet bekoste engelsk oversettelse
av vitenskapelige artikler om covid-19. Alle vitenskapelige artikler
i Tidsskriftet indekseres i PubMed med engelsk sammendrag og
publiseres med åpen tilgang (Open Access).
Ta kontakt på e-post covid19@tidsskriftet.no eller telefon 23 10 90 00
dersom du har spørsmål.
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Hemofagocytisk lymfohistiocytose ved covid-19?
Kan hemofagocytisk lymfohistiocytose være en faktor ved
alvorlig koronavirussykdom?
Puja Mehta og medarbeidere har nylig pub
lisert en artikkel i The Lancet der de diskute
rer om sekundær hemofagocytisk lymfohis
tiocytose (HLH) kan utløses av koronavirus
(1). Tidsskriftet har ønsket en kommentar
fra oss om dette aktuelle temaet. Infeksjoner
er én av flere utløsende årsaker til denne
alvorlige hyperinflammatoriske tilstanden,
og hos 6–28 % av pasienter med diagnosen
antas virusinfeksjoner, inkludert sars, å ligge
til grunn (2–5).
Observasjoner tyder på at det kan være
viktig å behandle hemofagocytisk lymfohis
tiocytose med immunmodulerende medika
menter. I en studie av pasienter med tilstan
den, der utløsende årsak var Epstein-Barr-
virusinfeksjon, fant man at mortaliteten var
14 ganger høyere i gruppen som ikke fikk
slik behandling (4). Man har imidlertid ikke
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funnet tilsvarende resultater ved andre
virusinfeksjoner. Det skal bemerkes at det
ikke finnes noen randomiserte kontrollerte
studier av behandlingsregimer (3).
Sykdommen covid-19 (coronavirus disease
2019), forårsaket av sars-CoV-2 (severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2), sprer
seg nå som en pandemi. De fleste vil ikke
bli alvorlig syke, men blant de som trenger
intensivbehandling på sykehus, er mortali
teten høy. Massiv lungeaffeksjon og akutt
lungesviktsyndrom (ARDS) preger disse
pasientene. I mange tilfeller vil en også
kunne se kraftig systemisk og lokal inflam
masjon som kan bidra til å forverre tilstan
den. Bakgrunnen for fenomenet er ikke
kartlagt, men det er vist at sars-CoV-2 kan
aktivere inflammasomer i det medfødte
immunforsvaret, med frigjøring av interleu
kin-1, gjennom binding til angiotensinkon
verterende enzym 2 i lungevevet (6). Ved
covid-19 ser man også en massiv frigjøring
av interleukin-6. Det er ikke utenkelig at en
slik «cytokinstorm» kan føre til utvikling
av sekundær hemofagocytisk lymfohistio
cytose med cytopenier, betydelig hemofago

cytose i beinmarg og lav fibrinogenkonsen
trasjon. Høye ferritinnivåer og persisterende
høy CRP kan vekke mistanke om at en cyto
kinstorm er en del av sykdomsbildet.
Covid-19 er en ny tilstand, og selv om flere
former for behandling er under utprøving
i randomiserte studier, foreligger det per
i dag ingen etablert medikamentell behand
ling. Flere steder vurderes det nå studier
av interleukin-6-blokade med tocilizumab
ved akutt lungesviktsyndrom assosiert med
covid-19, og interleukin-1-blokade med ana
kinra diskuteres også. Det er imidlertid for
tidlig å trekke noen konklusjoner om hvor
vidt medikamentene virker. Dersom man
mistenker en hyperinflammatorisk HLH-
lignende tilstand ved covid-19, bør spesifikk
behandling av dette overveies. Dette bør da
helst foregå i form av randomiserte kliniske
studier, noe Verdens helseorganisasjon
anbefaler for all ny eksperimentell terapi
mot denne globale sykdommen (7).
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Akutt syke eldre i koronaens tid

Covid-19-pandemien vil ramme
eldre og sette helsepersonell
på prøve. Vi vil minne om noen 
hovedprinsipper i akuttgeriatrisk medisin.
Erfaringene fra Kina og Nord-Italia viser at
mange av de eldste blant oss vil oppleve
alvorlig sykdom som følge av covid-19, og at
dødeligheten er høyest blant pasienter over
80 år (1). Blant de eldste er andelen med
komorbiditet høyere enn i yngre aldersgrup
per. Flere eldre er underernærte og har redu
sert reservekapasitet eller de har kronisk
svikt i ett eller flere organsystemer. Både
kronisk sykdom og fysiologiske aldringsfor
andringer bidrar til at eldre og skrøpelige er
mer utsatte for å bli alvorlig syke av både
influensa, covid-19 og andre infeksjoner. Ved
influensa, pneumonier og sepsis er dødelig
heten høyere hos eldre enn hos yngre. Derfor
er det ikke uventet at dødeligheten er høy
også blant eldre med covid-19.
Eldre har ofte atypiske symptomer
Hos eldre har akutt sykdom, særlig infek
sjoner, ofte diskrete og diffuse symptomer.
Vanlige innleggelsesdiagnoser i denne
pasientgruppen er akutt funksjonssvikt,
fall og delirium. Dehydrering og ernærings
svikt kan dominere symptombildet, men
er ofte forårsaket av mangelfullt væske- og
næringsinntak på grunn av en akutt under
liggende sykdom. I et kvalitetsforbedrings
prosjekt blant pasienter innlagt på akutt
geriatrisk avdeling fant vi at én av tre hadde
delirium og at én av fire hadde falt siste
døgn før innleggelse (2). Disse symptomene
er svært hyppige blant akutt syke gamle
og vil trolig også være dominerende ved
covid-19. Feber og hoste kan mangle eller
være mindre fremtredende. Et viktig klinisk
tegn ved covid-19 er imidlertid hypoksemi,
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som kan være mekanismen bak både deli
rium og annen akutt funksjonssvikt (3).
Diffuse symptomer hos eldre vil utfordre
våre diagnostiske vurderinger. Hvem skal
testes for covid-19, og hvem skal ikke testes?
Vårt råd er at indikasjonene for prøvetaking
bør være svært liberale for eldre med akutt
funksjonssvikt, også når feber mangler.
Sikker diagnostikk vil gjøre oss best mulig
rustet til å ta beslutninger om behandling.

«Vårt råd er at indikasjonene
for prøvetaking bør være svært
liberale for eldre med akutt
funksjonssvikt, også når feber
mangler»
Alder skal ikke være eneste kriterium
Prioriteringer i helsevesenet er blitt kraftig
aktualisert av covid-19-pandemien. Vi mener
at alder som eneste kriterium for priorite
ring er lite hensiktsmessig. Gamle som
tilhører den sprekeste undergruppen i sin
alder, kan ha like lang forventet levetid som
en syk og sårbar yngre person. Det er derfor
viktig å vurdere skrøpelighet og komorbidi
tet hos akutt syke for å avgjøre behandlings
nivå. Vanligvis har vi i geriatrien både tid og
ressurser til å gjøre slike prioriteringer ved
hjelp av en bred og tverrfaglig geriatrisk
vurdering (4). Det vil vi trolig ikke ha mulig
het til dersom svært mange eldre blir syke
samtidig.
Typiske kjennetegn hos skrøpelige pasien
ter er vekttap, kognitiv svikt, redusert mobi
litet og svikt i dagliglivets funksjoner. Som
hjelp til å vurdere skrøpelighet foreslår vi
å bruke et strukturert instrument. Clinical
Frailty Scale (CFS) finnes på norsk (5), tar
kort tid å gjennomføre og brukes allerede
noe i akutt- og intensivmedisinen. Det har
vist seg nyttig både som hjelpemiddel ved
behandlingsbeslutninger (6) og til vurde
ring av prognose i akuttmottak (7).

Behandlingsbeslutninger må gjøres både
i sykehjem, på legevakt og på sykehusavde
linger, uten tilgang på spesialkompetanse
i geriatri eller et geriatrisk team. Noen vil
nok hevde at sykehjemspasienter med
covid-19 ikke skal innlegges i sykehus. Det
er imidlertid stor heterogenitet blant syke
hjemsbeboere. Enkelte er relativt spreke
eldre som er på korttidsplass til opptrening,
andre har alvorlig demenssykdom og behov
for hjelp i alle dagliglivets aktiviteter. Det
er også lokale forskjeller i sykehjemmenes
kapasitet til å behandle alvorlig syke. Det
kan derfor være gode grunner til å legge
akutt syke skrøpelige pasienter, både med
og uten covid-19, inn på sykehus, selv om
de ikke skal behandles på intensivavdeling.
Derfor bør det gjøres individuelle vurderin
ger, og vi anbefaler at det nå gjennomføres
forhåndssamtaler om behandlingsnivå for
alle pasienter i sykehjem.
Livets sluttfase
En bestemmelse om å ikke legge pasienten
inn på sykehus eller å ikke gi intensivbehand
ling må ikke frata pasienten tilbud om god
lindrende behandling og omsorg. Ved
covid-19 er respirasjonssvikt og dyspné
beskrevet som de alvorligste symptomene.
Nasjonal veileder for lindrende behandling
i livets sluttfase inneholder konkrete og gode
anbefalinger om symptomatisk behandling
hos døende pasienter. For pasienter med
dyspné i livets sluttfase bør man alltid vur
dere legemiddelbehandling med opioider,
eventuelt med tillegg av et benzodiazepin
ved samtidig angst og uro. Veilederen gir
også nytt ige innspill om kommunikasjon,
samvalg og beslutningsprosesser (8).
Det finnes geriatere i de fleste sykehus,
og vi ønsker å bidra med vurdering og
beslutningsstøtt e for våre kolleger, både
i og utenfor sykehus.
Mottatt 17.3.2020, godkjent 20.3.2020.
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Utvalgt sikkerhetsinformasjon4
• Til subkutan injeksjon 1 gang daglig, i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal varieres
innen samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Steady-state oppnås etter dosering i 2–3 dager
• Samme injeksjonstidspunkt anbefales, når som helst på dagen. Fleksibilitet ved behov, men minst 8 timer
mellom hver injeksjon. Glemt dose tas så snart det oppdages, og deretter vanlig doseregime
• Hypoglykemi er en svært vanlig (≥1/10) bivirkning ved bruk av insulin, inkludert insulin degludec Reaksjoner
på injeksjonsstedet kan forekomme, disse er vanligvis milde og forbigående, og forsvinner normalt ved
fortsatt behandling
• Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de
påfølgende ukene. Doser og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen
samtidig antidiabetisk behandling, må eventuelt justeres
• Det er ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide eller under amming
• Tresiba i ferdigfylt penn finnes i to styrker (100 E/ml og 200 E/ml). Angi korrekt styrke på resepten. Tallet i
doseringsvinduet angir antall enheter, ingen omregning nødvendig
• Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet

Alder

Kan benyttes uten dosejustering
Ungdom/barn fra 1 år
Eldre (≥65 år)

Anbefales ikke
Barn under 1 år
Ingen klinisk erfaring

Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt

Nyre
Kan brukes
funksjon Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt
Hjerte
svikt

nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt
Det er rapportert tilfeller av hjertesvikt når pioglitazon ble brukt i
kombinasjon med insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å
utvikle hjertesvikt. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienter observeres
for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Behandling
med pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer.

Lever
Kan brukes
funksjon Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt

leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt

Referanser:
1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 18.10.2019)
2. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 12.11.2018)
3. Tresiba® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 12.11.2018)
4. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 og 5.2 (sist oppdatert 12.11.2018)

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten redusere eller øke insulinbehovet. Alkohol kan forsterke eller redusere insulinets hypoglykemiske effekt. Følgende kan redusere
insulinbehovet: Orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere,
salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke insulinbehovet: Orale antikonsepsjonsmidler,
tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormon og danazol.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide. Dyrestudier har
ikke vist forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Intensivert blodglukosekontroll og overvåkning anbefales generelt hos gravide med diabetes, og ved
planlagt graviditet. Insulinbehovet minker vanligvis i 1. trimester og stiger deretter i 2. og 3. trimester. Etter
fødselen går insulinbehovet vanligvis raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. Amming: Ingen klinisk
erfaring. Hos rotter ble insulin degludec utskilt i melk; konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Ukjent
om insulin degludec skilles ut i morsmelk hos mennesker. Det forventes ingen metabolsk effekt på nyfødte/
spedbarn som ammes. Fertilitet: Reproduksjonsstudier på dyr har ikke indikert negativ effekt på fertilitet.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Lipodystrofi3. Øvrige: Perifert
ødem. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Overfølsomhet4, urticaria. Spesielle pasientgrupper:
Ingen indikasjon på forskjeller mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger observert hos eldre,
barn og ungdom (>1 år til <18 år) og hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon i forhold til den
generelle populasjonen.
1
Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent
hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2
Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump
på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3
Inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
4
Manifestert ved hevelse i tunge og lepper, diaré, kvalme, tretthet, kløe.
Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan utvikles i sekvensielle faser. 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 på www.felleskatalogen.no.
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Virkningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosenedsettende effekt skyldes at opptak av glukose lettes ved at insulinet bindes til
reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Absorpsjon: Etter s.c.
injeksjon dannes oppløselige og stabile multiheksamerer som danner et insulindepot i det subkutane vevet.
Insulin degludec monomerer spaltes gradvis av fra multiheksamerene og fører til en sakte og kontinuerlig
tilførsel av insulin degludec inn i sirkulasjonen. I løpet av en 24-timers periode med behandling 1 gang daglig, er glukosenedsettende effekt jevnt fordelt gjennom første og andre 12-timers periode. Virkningstiden
er >42 timer innenfor terapeutisk doseområde. Steady state-konsentrasjon i serum nås etter 2-3 dager ved
daglig administrering. Doseproporsjonalitet ved total eksponering er observert etter s.c. administrering innenfor terapeutisk doseområde. Kravene til bioekvivalens er oppfylt for styrkene 100 enheter/ml og 200 enheter/
ml. Sammenligning med komparator (se SPC for mer informasjon): Ved diabetes mellitus type 1 er det ved
steady state vist 4 × lavere dag til dag variasjon i glukosenedsettende effekt, og betydelig antall færre alvorlige
hypoglykemiske episoder. Ved diabetes mellitus type 1 og 2 er det vist betydelig antall færre nattlige hypoglykemiske episoder. Reduksjon i hypoglykemi oppnås ved lavere gjennomsnittlig fastende plasmaglukosenivå
og likt HbA1C-resultat. Proteinbinding: >99%. Halveringstid: Ca. 25 timer, uavhengig av dose. Metabolisme:
Metaboliseres på lignende måte som humant insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke
fryses. Beskyttes mot lys. Frosset insulin skal ikke brukes. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: FlexTouch
(ferdigfylt penn): Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 8 uker. La pennehetten
sitte på for å beskytte mot lys. Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke oppbevares i kjøleskap. Oppbevares
<30°C i maks. 8 uker beskyttet mot lys.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (Penfill
sylinderamp.) kr 597,50. Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1
(FlexTouch ferdigfylt penn) kr 681,10. 200 enheter/ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 709,70.
Refusjon:
1
A10A E06_1 Insulin degludec
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 1 diabetes mellitus
Refusjonskode:
ICPC
Vilkår nr
ICD
Vilkår nr
T89

Diabetes type 1

180, 181

E10

Diabetes mellitus type 1

180, 181

T90

Diabetes type 2

244

E11

Diabetes mellitus type 2

244

Vilkår:
(180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling
med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes
insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll
(181) Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med
tilsvarende spesialitet
(244) Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.
Sist endret: 28.01.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2018
Pris per oktober 2019

NO19TSM00037 oktober 2019

Tresiba «Novo Nordisk»
C Insulinanalog, langtidsvirkende.
ATC-nr.: A10A E06
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA)
100 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til
injeksjonsvæsker.
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, resp. 7,32 mg, glyserol, metakresol,
fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver
dag. Fleksibilitet i valg av administreringstidspunkt tillates når det ikke er mulig å administrere ved samme
tidspunkt hver dag, men klinisk erfaring med dette mangler hos barn og ungdom. Det skal alltid være minst
8 timer mellom injeksjonene. Doseres i overensstemmelse med pasientens individuelle behov. Optimalisering
av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. Dosejustering kan være
nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold, eller annen samtidig sykdom. Ved overgang fra andre
insulinpreparater anbefales streng blodglukosekontroll i overgangsperioden og de første påfølgende uker.
Dose og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk
behandling, må ev. justeres. Insulin degludec 1 enhet (E) tilsv. humaninsulin 1 internasjonal enhet (IE), insulin
glargin (100 E/ml) 1 enhet (E) eller insulin detemir 1 enhet (E). Diabetes mellitus type 1: Skal kombineres
med hurtigvirkende insulin for å dekke insulinbehovet ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med måltidsinsulin, etterfølgende individuelle dosejusteringer er påkrevd. Overgang fra andre insulinpreparater: En
dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin eller den tidligere basalkomponenten i et kontinuerlig s.c. insulininfusjonsregime bør vurderes, etterfulgt av individuell dosejustering basert på glykemisk
respons. Diabetes mellitus type 2: Kan administreres alene eller i enhver kombinasjon med orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister og bolusinsulin. Anbefalt daglig startdose er 10 enheter, etterfulgt av individuell
dosejustering. Ved tillegg av insulin degludec til GLP-1-reseptoragonister er anbefalt startdose 10 enheter
daglig etterfulgt av individuelle dosejusteringer. Ved tillegg av GLP-1-reseptoragonister til insulin degludec
anbefales det å redusere dosen av insulin degludec med 20%, for å minimere risikoen for hypoglykemi. Dosen
justeres deretter individuelt. Overgang fra andre insulinpreparater: For pasienter som behandles med basalinsulin 1 gang daglig, basalbolusbehandling, eller behandling med blandingsinsulin eller selvblandet insulin,
kan overgangen fra basalinsulin til insulin degludec gjøres enhet for enhet basert på tidligere basalinsulindose,
etterfulgt av individuelle dosejusteringer. En dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin
bør vurderes ved overgang fra basalinsulin 2 ganger daglig og ved overgang fra insulin glargin (300 E/ml),
etterfulgt av individuell dosejustering. Glemt dose: Glemt dose anbefales tatt så snart den oppdages, og
deretter gjenopptas vanlig doseregime med 1 daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Måling av glukose må intensiveres, og
insulindosen justeres individuelt. Barn og ungdom <18 år: Ingen klinisk erfaring med bruk av dette legemidlet
til barn <1 år. Kan brukes av ungdom og barn fra 1 år. Ved endring av basalinsulin til Tresiba er det nødvendig
å overveie individuell dosereduksjon av basal- og bolusinsulin for å minimere risikoen for hypoglykemi. Eldre
≥65 år: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. Tilberedning/Håndtering:
Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Skal ikke etterfylles, deles med andre
eller blandes med andre legemidler. Skal ikke tilsettes infusjonsvæsker. 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. FlexTouch ferdigfylt penn: Med
ferdigfylt penn 100 enheter/ml kan det administreres en dose fra 1-80 enheter pr. injeksjon, i trinn på 1 enhet.
Med ferdigfylt penn 200 enheter/ml kan det administreres en dose fra 2-160 enheter pr. injeksjon, i trinn på
2 enheter. Dosetelleren viser antallet enheter uansett styrke, og det skal ikke foretas noen doseomregning ved
overgang til ny styrke. 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. FlexTouch brukes sammen med
NovoFine nåler med lengde opptil 8 mm. Se pakningsvedlegg. Penfill sylinderampuller: Brukes sammen med
NovoFine nåler og insulininjeksjonssystemer fra Novo Nordisk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Kun
til s.c. injeksjon i låret, overarmen eller abdominalveggen. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme
område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Skal ikke administreres i.v., da dette kan gi alvorlig hypoglykemi. Skal ikke administreres i.m., da dette kan endre absorpsjonen. Skal ikke brukes i insulininfusjonspumper.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Hypoglykemi: Utelatelse av et måltid, ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, eller for
høy insulindose i forhold til insulinbehovet kan føre til hypoglykemi. Hos barn (spesielt ved basal-bolusregimer)
er det viktig å tilpasse insulindoser med matinntak og fysisk aktivitet for å minimere risikoen for hypoglykemi.
Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert insulinbehandling), kan oppleve endring i vanlige varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige
varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Annen samtidig sykdom, især
infeksjoner og feber, øker vanligvis insulinbehovet. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker
binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendringer. Den forlengede effekten av insulin degludec kan
forsinke restitusjon etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og ved
bilkjøring bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå dette. Det bør overveies om bilkjøring er tilrådelig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Administrering av hurtigvirkende insulin anbefales ved alvorlig hyperglykemi.
Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av behandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til diabetisk
ketoacidose. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og økt insulinbehov. Ved
diabetes mellitus type 1 fører ubehandlet hyperglykemi etter hvert til diabetisk ketoacidose, som er potensielt
dødelig. Skifte til insulin av annen type, annet merke eller fra annen tilvirker, må skje under medisinsk kontroll
og kan kreve doseendring. Kombinasjon med pioglitazon: Tilfeller av hjertesvikt er rapportert ved samtidig
bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette må tas i betraktning
hvis kombinasjonen vurderes, og pasienten skal observeres for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning
og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Hvordan unngå feilmedisinering:
Insulinetiketten skal kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå utilsiktet forveksling mellom de to styrkene
av ferdigfylt penn, samt forveksling med andre insulinpreparater. Antall valgte enheter 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. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandling 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. Insulinantistoffer: Administrering av insulin kan
føre til dannelse av insulinantistoffer. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike insulinantistoffer kreve justering
av insulindosen for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi.

Telefon: +47 22 18 50 51
www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com
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FORHÅNDSGODKJENT
REFUSJON VED
DIABETES TYPE 21
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Nyfødte bør være hos mor,
også hvis mor har covid-19
Ny, norsk veileder for håndtering
av nyfødte eksponert for covid-19
via mor er publisert.
Covid-19-sykdom forventes å ramme bredt,
og det er kun et spørsmål om tid før først e
fødekvinne med pågående covid-19-infek
sjon melder seg på en norsk fødeavdeling.
I påvente av dette har det nyfødtmedisinske
fagmiljøet i Norge og Folkehelseinstituttet
utarbeidet en veileder for håndtering av
nyfødte barn født av mødre med pågående
covid-19-infeksjon. Første versjon av anbefa
lingene ble publisert på nettsidene til Norsk
barnelegeforening 10.3.2020, revidert ver
sjon ble publisert 18.3.2020. Anbefalingene
legger opp til at symptomfrie nyfødte barn
skal kunne isoleres sammen med covid-19positiv mor etter fødsel. Veilederen gir også
anbefalinger knyttet til hvilke tiltak som bør
benyttes for å redusere risikoen for smitte
mellom mor og barn, og skildrer nødvendige
smitteforebyggende tiltak dersom barnet
har behov for innleggelse på en nyfødtavde
ling (1).
Fagarbeid med fanden i hælene
Å utarbeide fagmedisinske anbefalinger
i en situasjon med uttalt tidsnød og relativ
kunnskapsløshet er mildt sagt krevende. Da
første utgave av veilederen om nyfødte ble
utarbeidet, forelå det svært lite informasjon
om risiko for vertikal smitte mellom mor og
barn eller om symptombildet ved covid-19infeksjon i nyfødtperioden. I en publikasjon
fra Kina i slutten av februar 2020 som inklu
derte over 70 000 personer med bekreftet
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eller mistenkt covid-19-sykdom, var det
imidlertid ingen dødsfall i aldersgruppen
0–9 år (2). I en liten studie av tre covid-19-po
sitive mødre kunne man ikke påvise korona
virus i morsmelk, amnion eller navlesnorsblod (3). Videre fant man i en studie av ni
barn født av covid-19-positive mødre i Kina
ingen holdepunkter for vertikal smitte (4).
Basert på enkelte andre studier med få
pasienter var det også lite holdepunkter for
at covid-19-infeksjon var assosiert med alvor
lig sykdom hos nyfødte. Vi hadde ingen
grunn til å tro at forekomsten av syke barn
og nyfødte ville være annerledes i vår popu
lasjon enn i de publiserte materialer, ei
heller for graden av sykdom.

«Nyfødte barn skal kunne
isoleres sammen med covid19-positiv mor etter fødsel»
Vanskelige valg og avveininger
ved livets start
I begynnelsen av mars 2020 forelå det svært
få publiserte retningslinjer for håndtering
av nyfødte eksponert for covid-19-smitte via
mor. Centers for Disease Control and Prevention i USA publiserte anbefalinger om
at man burde vurdere å holde mødre med
covid-19-infeksjon adskilt fra sitt nyfødte
barn i opptil 2–3 uker for å forhindre smitte
til barn (5). Disse anbefalingene ble gjengitt
i skandinaviske publikasjoner om covid-19infeksjon hos gravide (6).
Å rutinemessig skille foreldre fra sitt ny
fødte barn i flere uker etter fødsel er et inn
gripende tiltak i en meget sensitiv fase av et
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familieliv. Siden barnets foreldre vanligvis
har bodd sammen frem til fødsel, vil restrik
sjon i forbindelse med covid-19-infeksjon
omfatte begge foreldrene. Rutinemessig
adskillelse fra sitt nyfødte barn i flere uker
etter fødsel vil oppleves meget belastende
og innvirke negativt på muligheten for
tidlig tilknytning. Overgang av immunglo
buliner fra mor til barn via morsmelk er
viktig for et nyfødt barns immunforsvar,
men dersom mor og barn holdes adskilt,
vil etablering av amming forsinkes. Dette
kan medføre betydelig risiko for at amming
ikke kan etableres. For helsevesenet vil det
å skulle ivareta et nyfødt barn adskilt fra
sine foreldre være meget ressurskrevende
både med hensyn til personell, areal og også
rent psykologisk. Det er også vanskelig å se
for seg hvordan en slik adskillelse skulle
opprettholdes etter at familien er utskrevet
fra sykehuset.
I en pandemi har vi et ansvar for å beskytte
de mest sårbare, men også for å forvalte
helsevesenets begrensede ressurser med
klokskap. Læringskurven omkring covid-19sykdom har vært bratt de siste ukene, men
heldigvis ser det fortsatt ut som om nyfødte
barn ikke er den mest sårbare populasjonen.
Rutinemessig adskillelse mellom covid19-syk mor og hennes nyfødte barn er derfor
et inngripende og ressurskrevende tiltak
som etter vårt syn ikke kan forsvares ut ifra
det vi per i dag vet om covid-19-infeksjon hos
nyfødte. Anbefalingene fra Norsk barnelege
forening er i tråd med retningslinjer publi
sert den siste uken fra Storbritannia (7),
Sverige (8) og Verdens helseorganisasjon (9).
Mottatt 19.3.2020, godkjent 25.3.2020.
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Covid-19 ‒
mildt forløp hos barn
Svært få barn har testet positivt
i covid-19-utbruddet. Dette kan
tyde på at barn enten får milde
symptomer eller at færre blir
smittet.
Covid-19-smitteutbruddet som startet i Kina
i desember 2019, kan gi luftveisinfeksjon hos
mennesker. Rundt 80 % av de smittede har
kun fått mild sykdom, viser en studie fra
Journal of the American Medical Association
(JAMA) (1). I studien undersøkte man de
første 45 000 tilfellene av covid-19-smittede
i Kina. Resultatene viser at kun 1 % av de
smittede var i alderen 1–9 år. Det er ingen
dødsfall knyttet til viruset i denne alders
gruppen. Ytterligere 1 % av de smittede
var i alderen 10–19 år. En annen studie fra
JAMA indikerer at median alder for covid-19pasienter er 49–56 år og at tilfeller hos barn
har vært sjeldne (2).
Det rapporteres i Norge per 20. mars om
65 covid-19-smittede barn i alderen 0–19 år,
hvorav 51 er i alderen 10–19 år. Antall smit
tede barn tilsvarer omtrent 3,3 % av alle
covid-19-smittede i Norge (3).
Perinatal sykdom
Ifølge nyhetssaker er to nyfødte barn smit
tet, ett i Kina og ett i Storbritannia. I det
første tilfellet testet moren positivt for
covid-19 før hun fødte (4). I det andre tilfellet
var moren innlagt på sykehus rett før fødse
len med mistenkt lungebetennelse, som
senere viste seg å være covid-19 (5). Det er
uklart hvordan sykdommen ble overført –
i livmoren eller etter fødselen. En kinesisk

studie har vist at perinatal infeksjon med
covid-19 kan ha uheldige effekter på nyfødte
og forårsake problemer som for tidlig fød
sel, luftveisbesvær, trombocytopeni ledsaget
av unormal leverfunksjon og til og med
død (6).
Andre typer koronavirus
Er det barnebesparende mønsteret vanlig
for andre sykdommer med koronavirus?
At svært få barn har testet positivt i dette
utbruddet, er i samsvar med andre korona
virusutbrudd i nyere historie, som sars og
mers. Alvorlig akutt luftveissyndrom (sars)
spredte seg i Hongkong og deretter over
hele verden mars–juni 2003, forårsaket av

«Barn har en tilsynelatende
minimal risiko for å utvikle
covid-19 og praktisk talt ingen
risiko for et dødelig forløp»
sarsassosiert koronavirus (sars-CoV). Blant
over 1 700 smittede individer var kun 6,9 %
under 18 år, med en dødelighet på 0 %.
S tockman og medarbeidere rapporterte
at pasienter som var 12 år eller yngre hadde
mildere sykdom og at det var mindre sann
synlig at eldre barn ble innlagt på intensiv
avdeling (7).
I en retrospektiv analyse av Midtøsten
respirasjonssyndrom (mers) spredt i 2012,
var bare 2 % av tilfellene hos barn (8). Under
mersutbruddet i 2016 skrev World Journal
of Clinical Paediatrics at viruset forekom
sjelden hos barn, men at grunnen til denne
lave utbredelsen ikke var kjent (9).
Dette viser tydelig at tre forskjellige akutte

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

luftveissykdommer med koronavirus utvik
let som epidemi i de siste årene har vist en
redusert tilbøyelighet til å ramme barn.
Barn er lite utsatt
Hvorfor det er slik, er fortsatt uklart. Er barn
absolutt beskyttet mot infeksjon eller bare
mot risiko for å utvikle sykdommen etter
infeksjon? Er barna kryssbeskyttet av å ha
møtt andre typer av koronavirus? Korona
virus er et av de vanligste virusene som
invaderer lungene, i likhet med rhinovirus,
respiratorisk syncytialvirus og influensa.
Småbarn og skolebarn er mer utsatt for
luftveisinfeksjoner med dråpesmitte og
nærkontakt. Denne aldersgruppen er ofte
smittet under de årlige utbruddene av
s esonginfluensa, med et gjennomsnitt på
20–30 % av den pediatriske befolkningen
(10). Det kan tenkes at virusindusert immun
respons med påfølgende vevsskade kan
være mindre uttalte hos barn (11).
Ut fra det vi vet i dag, kan det tyde på at
barn enten får milde symptomer eller blir
smittet i mindre grad. Det er så langt ikke
vist at barn med kronisk sykdom får alvorlig
forløp av covid-19. Selv om vi ikke vet hvor
massivt denne sykdommen vil spre seg og
påvirke samfunnet, kan vi prøve å berolige
befolkningen om barns reelle risiko. Barn
har en tilsynelatende minimal risiko for
å utvikle covid-19 og praktisk talt ingen
risiko for et dødelig forløp.
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Covid-19: Simuleringsmodeller
ved epidemier
Intet menneske har hjernekapasitet til å tenke gjennom alle utfall ved
en epidemi. En simuleringsmodell kan klare å holde orden på mange indi
vider og faktorer som påvirker smitteforløpet. Men den kan aldri bli helt
som virkeligheten.

H

elsetjenesten trenger svar på en
rekke spørsmål når epidemier
truer. Hvor mange kan bli smittet?
Hvor mange vil trenge behandling
i intensivavdeling? Hvor mange vil dø? Bør
vi stenge skoler? Bør alle som kan, holde seg
borte fra jobb? Hvem bør testes for smitte?
Hvem bør settes i karantene? Hvordan kan
en vaksine påvirke epidemiforløpet? Denne
type spørsmål kan man ikke få svar på ved
å lete etter randomiserte studier eller regis
terstudier hvis man som nå står overfor et
nytt virus med ukjente egenskaper. I økende
grad brukes statistisk modellering, såkalte
infeksjonsmodeller, nasjonalt og globalt for
å forstå og håndtere epidemier og utfordrin
ger knyttet til infeksjonsutbrudd (1).
Modellering av infeksjoner
Epidemimodeller er en variant av infeksjons
modeller og tar utgangspunkt i teori om
infeksjoner og kunnskap om tidligere epide
mier. Slike modeller simulerer sykdoms
spredning fra person til person ved hjelp av
computermodeller eller matematiske lig
ningssystemer (figur 1). Utgangspunktet er
at én person kan smitte én eller flere andre.
Dette tallfestes som det basale reproduk
sjonstall, R0. R0 er definert som det gjennom
snittlige antallet nye tilfeller generert av ett
infisert individ i en fullstendig mottagelig
populasjon. R0 øker med antall personer
den smittede har kontakt med, sannsynlig
heten for smitteoverføring ved hver kontakt
og varigheten av smittbarheten hos den
infiserte. Under svineinfluensaepidemien
(H1N1pdm09) ble R0 beregnet til å være 1,35
(2). R0 er antatt å være 5–7 for kopper og 16–18
for meslinger (3). Tidlig i en epidemi når
andelen mottagelige i populasjonen er høy,
øker antall infiserte eksponentielt (figur 2).
Etter hvert som andelen mottagelige syn
ker i befolkningen, faller det effektive repro
duksjonstallet Reff, der Reff er R0 multiplisert
med andel mottagelige (figur 2). En epidemi
dør ut når Reff blir lavere enn 1. Den totale
andelen smittede i en befolkning (attackrate)
blir høyere desto høyere det basale reproduk
sjonstallet er. Når R0 er over 3, blir mer enn
90 % smittet, med mindre effektive tiltak
546

reduserer smitteoverføringen. Informasjon
om det basale reproduksjonstallet er viktig
tidlig i den første fasen av en epidemi. Dette
tallet forteller beslutningstagere hvor omfat
tende tiltak som er nødvendige for å kontrol
lere epidemien.
De enkleste epidemimodellene, såkalte
SIR-modeller, tar utgangspunkt i at en popu
lasjon kan deles i tre grupper: mottagelige
(susceptible), infiserte (infected) og immune
eller døde (recovered). Basert på det basale

reproduksjonstallet og en rekke andre para
metere kan man beregne antall asympto
matiske og kliniske tilfeller, antall sykehus
innlagte og døde. Et sentralt element er data
om hvor mye gruppene skolebarn, yrkes
aktive og eldre mennesker omgås hverandre
og innad i gruppene. Slike data er nødven
dige for å simulere smittespredningen og fås
fra sosiale kontaktstudier. Nasjonale bered
skapsplaner bør så vidt mulig baseres på
lokale data fordi ulikheter i kontaktmønstre
kan gi stor variasjon i epidemiers utvikling.
Enklere modeller, som for eksempel kreft
modeller, antar at betydningen av risikofak
torer er konstant over tid og sted og at syk
dom hos ett individ ikke påvirker risikoen
for sykdom hos andre. Ved infeksjoner end
res imidlertid sannsynligheten for hendel
ser over tid og ut fra sted. Ett individ eller en
gruppe individer kan påvirke andres risiko

Figur 1 Skjematisk oversikt over en enkel infeksjonsmodell. Individer starter som mottagelige med en viss risiko
for å bli smittet ut fra det effektive reproduksjonstallet (Reff). De smittede kan være asymptomatiske eller symptom
 atiske, dernest blir alle immune eller dør. Samfunnets kostnader kan deles i direkte kostnader og indirekte
kostnader (produksjonstap).
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for sykdom. Infeksjonsmodeller kalles
derfor dynamiske. Dette gjør denne type
modellutvikling langt mer krevende.
Sensitivitetsanalyser er viktige ved
alle modellstudier. Da gjennomfører man
mange simuleringer mens man endrer ulike
parametere i modellen, for eksempel R0
eller dødsrisiko blant infiserte. Slik får man
informasjon om hvor mye den usikkerheten
i dataene man legger inn i modellen, påvir
ker de simulerte resultatene. Det kan også
være aktuelt å undersøke om endringer
i modellens logiske struktur påvirker resul
tatene.
Etter at en infeksjonsmodell er utviklet,
må den valideres. Man må kontrollere at
den ikke inneholder regnefeil og at dens
prediksjoner er i tråd med virkeligheten.
Etter hvert som nye data blir tilgjengelige,
blir modeller oppdatert og revalidert for
å sikre at de er i samsvar med status, så
langt man til enhver tid kjenner denne.
Under en epidemi der man iverksetter tiltak
fortløpende, må man hele tiden følge utvik
lingen i smittespredning og det effektive
reproduksjonstallet for å vurdere effekten
av tiltak og behovet for nye intervensjoner.
Prediksjon og vurdering av tiltak
En infeksjonsmodell kan ha mange anvendel
ser. Under en epidemi trenger man kunnskap
om sannsynlige konsekvenser av utbruddet.
Helsemyndighetene har behov for å vite hvor
dan antallet smittede kan tenkes å utvikle seg
over tid, hvor mange som kan komme til
å trenge sykehusinnleggelse eller respirator
behandling og hvor mange som kan dø. Ved
et typisk forløp av en epidemi ser man først
en periode med eksponentiell vekst i antallet
smittede, hvoretter andelen mottagelige
synker i befolkningen (Reff synker) og epide
mien dør ut (figur 2). Man kan også simulere
effekten av intervensjoner som karantene,
skolestengning, legemiddelbehandling og
vaksine der slike er aktuelle (figur 2).
Ved å koble epidemimodeller med helse
økonomiske modeller får man et ramme
verk som kan være til hjelp ved helsepoli
tiske beslutninger. På den måten vil man
for eksempel kunne si noe om behov for
sykehussenger, legemidler, intensivplasser
og kostnadseffektivitet av tiltak.
Skolestengning og sykmeldinger
Yiting Xue og medarbeidere studerte kost
nader og nytte ved skolestengning under
influensapandemier i Norge (4). De antok at
infiserte kunne forbli asymptomatiske eller
utvikle mild til moderat sykdom, alvorlig
T IDSSKR NOR LEGEFO REN NR . 6, 2020; 14 0

Figur 2 Antall infiserte med og uten samfunnstiltak under en epidemi.

sykdom med sykehusinnleggelse eller dø av
influensa. Utfallene ble «oversatt» til tap av
kvalitetsjusterte leveår. Redusert sykelighet
eller dødelighet av tiltak ble således målt
i kvalitetsjusterte leveår. Modellen fanget
opp unngåtte kostnader i helsetjenesten
ved skolestengning samt tapt produksjon
i samfunnet fordi mindreårige måtte ha
tilsyn hjemme. Den fanget også opp verdien
av tapt undervisning, men interessant nok
finnes det nesten ikke data om hva elevene

«For alle simuleringsmodeller
gjelder regelen om at resulta
tene ikke er mer pålitelige
enn tallgrunnlaget man
putter inn»
taper ved kortvarig skolefravær. Resultatene
tydet på at det er lønnsomt å stenge skoler
for elever som ikke trenger tilsyn hjemme
under stengningen. For de yngre elevene
avhenger resultatene av hvor alvorlig epide
mien er og om man tar hensyn til samfun
nets produksjonstap når barnas foresatte
må være borte fra arbeid.
En beslektet problemstilling er retnings
linjer for sykmelding ved mistanke om
influensa (5). Basert på en studie av syke
fravær ved influensalignende symptomer
estimerte Edwards og medarbeidere kost

nader og nytte (6). De varierte andelen som
holdt seg hjemme fra arbeid ved sympto
mer og varigheten av fraværet. Analysene
tydet på at rask sykmelding av en høy andel
ansatte vil være samfunnsøkonomisk lønn
somt, særlig ved høy sykelighet og dødelig
het. Noe overraskende var sykmelding mest
kostnadseffektivt ved epidemier med lavt
basalt reproduksjonstall.
Tiltak som reiseforbud, isolering av smit
tede og skolestengning ved en epidemi har
til hensikt å redusere smitteoverføringen
slik at det effektive reproduksjonstallet
blir mindre enn det basale reproduksjons
tallet. Influensaanalysene over illustrerer
et viktig aspekt ved slike tiltak: Epidemien
forsinkes i tid, og det maksimale antallet
syke på et enkelt tidspunkt blir lavere
(figur 2). De mest effektive tiltakene synes
å kunne utsette influensaepidemiens maksi
malbelastning med 50–60 dager. Tiltakene
gir altså helsetjenesten mer tid til å forbe
rede seg på epidemien samtidig som dens
toppbelastning blir mindre.
Covid-19-modellering
Norge har flere forskningsmiljøer med
kompetanse innen modellering av infek
sjonssykdommer, blant annet ved Universi
tetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. Fors
kerne herfra har publisert analyser om
meticillinresistente gule stafylokokker
(MRSA), herpes zoster, rotavirus, hepatitt C,
humant papillomavirus og influensa.
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tallgrunnlaget man putter inn (garbage in
– garbage out). En viktig begrensning ved
infeksjonsmodellering er nettopp usikker
het knyttet til datagrunnlaget. Tross usikker
het kan modeller gi oss nyttig innsikt, blant
annet om hvilken type data det er viktig
å skaffe informasjon om. Da panikken rundt
hiv rådet i Norge i 1980-årene, satte Hein
Stigum og medarbeidere opp et sett diffe
rensialligninger basert på antagelser om
seksualadferd og hivvirusets egenskaper
(11, 12). De konkluderte med at Norge ikke
hadde noen grunn til å frykte en omfattende
hivepidemi. Noen oppfattet den gang disse
resultatene som kontraintuitive, men tiden
skulle vise at forutsetningene og antagel
sene i hovedsak var korrekte.
En viktig innsikt fra modellering av infek
sjoner er at intet menneske har hjerne
kapasitet til å tenke igjennom alle utfall
i en komplisert kjede av hendelser som
man ser ved en epidemi. Et ligningssett
eller et computerprogram kan klare å holde
orden på mange individer og faktorer som
påvirker smitteforløpene. Likevel kan ingen
simuleringsmodell bli helt som virkelig
heten – den er og blir en modell. Vi slutter
oss derfor til statistikeren George Box som
slår fast at «all models are wrong, but some
are useful» (13).

Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2017
en studie der 4 300 tilfeldig utvalgte nord
menn ble bedt om å fylle ut en dagbok over
alle kontakter de hadde i løpet av én enkelt
dag (7). På denne måten har man fått data
om sosiale nettverk og muligheten for å spre
smitte i det norske samfunnet.
Folkehelseinstituttet har de seneste årene
samarbeidet med Telenor og Universitetet
i Oslo om bruk av mobiltelefondata i infek
sjonsmodeller. Fra februar 2020 har de sam
men med Norsk Regnesentral videreutviklet
en modell som kan predikere spredning
av covid-19 i Norge på kommunenivå den
neste uken og måneden. I modellen brukes
Telenors mobiltelefondata fra norske abon
nenter samt daglig oppdaterte epidemiolo
giske data. Det kjøres mange simuleringer
for å estimere usikkerhet, og modellen
tilpasses nye data etter hvert som de blir
tilgjengelige. Sanntidsdata er altså en del av
epidemiberedskapen, men dessverre er det
stadig vanskelig å raskt hente ut og koble
registerdata om blant annet infeksjoner (8).
Tall fra Folkehelseinstituttet tilsa 9. mars
at Norge kunne få ca. 22 000 sykehusinnleg
gelser pga. covid-19-infeksjoner, hvorav 5 500
i intensivavdeling (9). Ifølge beregningene
ville sykehusene på det verste ha 1 700 inn
lagte samtidig, hvorav 600 i intensivavde
ling. Slike tall er knyttet til et planscenario,

hvor man vurderer konsekvenser under
gitte antagelser. Antagelsene må tolkes med
varsomhet fordi kunnskap om viruset og
dets spredning fortsatt var, og er, begrenset.
Folkehelseinstituttets modeller oppdateres
etter hvert som ny informasjon kommer
inn. Modellen gjør det også mulig å evaluer e
effekten av de tiltakene som settes inn.
Selv om covid-19-epidemien har pågått
fra desember 2019, er det i skrivende stund
(17. mars 2020) fortsatt usikkert hva det
basale reproduksjonstallet (R0) er, selv om
man tror tallet er større enn ved sesong
influensa. I en nylig publisert studie ble R0
estimert til 2,35 i Wuhan 16. januar, en uke
før det ble innført restriksjoner. Det effektive
reproduksjonstallet (Reff) var 1,05 etter at
tiltak var iverksatt (10). Andelen smittede som
dør, er også usikker. Antall smittede blir lett
underestimert fordi noen smittede har få
eller ingen symptomer og på grunn av mang
lende smitteoppsporing eller manglende
testkapasitet. Testkriteriene kan variere mel
lom land, og noen land mangler utstyr for
testing. Dette betyr samlet sett at antall
smittede underestimeres, og andel døde
av covid-19 blir tilsvarende overvurdert.
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2,1 millioner
nordmenn
lider av

1

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

Leukotriener

Cytokiner

Tryptaser

Histamin Kemokiner
Prostaglandiner

*(ARIA, Allergic Rhinitis and its Impact on Astma, 2016). Referanser: 1. https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/fakta-om-allergi/ 2. Brozek JL, Bousquet J, Agache I, et al. Allergic rhinitis and its impact on
asthma (ARIA) guidelines.-2016 revision. J Allergy Clin Immuna/. 2017;1-9. doi: 10.1016/j.jaci.2017.03.050. 3. Broide DH. The pathophysiology of allergic rhinoconjunctivitis. Allergy Asthma P.roc. 2007;28(4 ):398-403.
Otrason 50 mikrogram / dose nesespray (flutikasonpropionat). Reseptfritt legemiddel. Indikasjon: Symptomatisk behandling av allergisk rhinitt som skyldes pollen (høysnue) eller andre luftbårne allergener (som støvmidd,
muggsporer eller dyreflass). Dosering: Til voksne fra 18 år: To doser i hvert nesebor én gang daglig, fortrinnsvis om morgenen. Når plagene er under kontroll, kan dosen reduseres til 1 spray i hvert nesebor 1 gang daglig.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Bivirkninger: Svært vanlige: Epistakse. Vanlige: Halsirritasjon, neseirritasjon, tørr hals, uttørring av neseslimhinne, hodepine,
ubehagelig smak/lukt. Svært sjeldne: Anafylaksi/anafylaktisk reaksjon, ansikts- eller tungeødem, bronkospasme, overfølsomhetsreaksjon, utslett, nasal septum-perforasjon, glaukom, katarakt, økt intraokulært trykk. Ukjent
frekvens: Nesesår, tåkesyn. Systemiske glukokortikoidbivirkninger kan forekomme, særlig ved bruk av høye doser over lengre perioder. Forsiktighetsregler: Behandling bør stanses eller lege oppsøkes dersom bedring ikke
opptrer i løpet av 7 dager. Lege bør også rådspørres dersom symptomer er lindret, men ikke tilstrekkelig kontrollert. Bør ikke brukes kontinuerlig i >3 måneder uten at lege er konsultert. Rådspør lege før bruk ved: Samtidig
bruk av andre kortikosteroidpreparater, infeksjon i nesepassasje eller bihuler, nylig neseskade/-kirurgi, eller problemer med sår i nesen. Bruk av høyere doser enn anbefalt kan føre til binyresuppresjon, og tillegg av systemiske
kortikosteroider bør vurderes i perioder med påkjenninger eller ved planlagt kirurgi. Systemiske effekter: Kan forekomme, spesielt ved høye doser over lengre perioder, men mye mindre sannsynlig ved bruk av nesespray enn
perorale kortikosteroider. Synsforstyrrelser: Er rapportert ved systemisk og topikal kortikosteroidbruk. Hjelpestoffer: Inneholder benzalkoniumklorid som kan gi irritasjon, og spesielt ved langvarig bruk, ødem i neseslimhinnene.
Interaksjoner: Under normale forhold oppnås lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering, og klinisk signifikante interaksjoner er dermed lite sannsynlig. Samtidig bruk av andre CYP3A-hemmere, inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske bivirkninger, spesielt ved langvarig bruk og med potente hemmere. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. Pakningsstørrelser: 60 doser.
Reseptgruppe: F. Unntatt fra reseptplikt. Teksten er forkortet. For fullstendig tekst, se preparatomtale. Distribueres av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, DK-2605 Brøndby, Danmark. Varemerker eies av
eller er lisensiert til GSK konsernet. ©2020 GSK eller deres lisensgiver CHNO/CHOTRI/0011/20 Februar 2020
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Hvordan opplever pasienter behandling med nevroleptika?

Illustrasjonsfoto: Olga Chalovskaia / iStock

Effekten av nevroleptika oppleves svært
ulikt – fra mindre hallusinasjoner og
bedre livskvalitet til sløvhet og initiativ
løshet.
Nevroleptika blir ofte anbefalt i behandling
av psykoselidelser for å lindre symptomer og
forebygge tilbakefall. Hvordan opplever pasi
enter å bruke disse legemidlene? En syste
matisk oversikt og metaanalyse som nylig
ble publisert i tidsskriftet Social Psychiatry
and Psychiatric Epidemiology, omfattet 35
kvalitative studier om pasienters opplevelser
av legemiddelbehandling med nevroleptika
(1). Flertallet av studiene gjaldt pasienter
med psykoselidelser, og funnene ble gjen
stand for en såkalt kvalitativ metasyntese.
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Flertallet av pasientene fortalte at de følte
seg numne, nedsløvede og initiativløse med
kognitive vansker og avflatet følelsesliv.
Mange rapporterte om vektøkning og tap
av sexlyst. En gjennomgående beskrivelse
var «å føle seg som en zombie», og for en del
pasienter inkluderte dette en opplevelse av
å ha «mistet seg selv» og evnen til å kunne
relatere seg til andre. Mange pasienter rap
porterte at det å ta nevroleptika gjorde at
de følte seg som pasienter med kronisk
sykdom og del av en stigmatisert gruppe.
Samtidig beskrev mange at nevroleptika
reduserte hørselshallusinasjoner, bedret
livskvaliteten og økte evnen til å tenke klart.
For en del pasienter fungerte nevroleptika
som et skjold som holdt psykotiske opple
velser unna. Andre opplevde at nevroleptika
hadde gitt dem et nytt liv, og at de følte seg

mer som «sitt gamle jeg». Et gjennomgående
funn var at pasienter opplevde at de hadde
liten autonomi og medbestemmelsesrett
i valg av behandling. Andre rapporterte at
de aktivt deltok i slike vurderinger sammen
med behandler.
– Denne studien bekrefter at mange
 asienter opplever at nevroleptika reduserer
p
plagsomme psykotiske symptomer. For
noen er legemidler helt avgjørende for
å kunne finne tilbake til seg selv, hverdagen
og et sosialt liv, sier Kristin Lie Romm, som
er psykiater og førsteamanuensis ved Uni
versitetet i Oslo.
– Nevroleptika virker på flere nevrotrans
mittersystemer samtidig, og noen pasienter
opplever derfor uønskede effekter. Det har
vi nok ikke vektlagt tilstrekkelig i behandlin
gen. Som behandlere bør vi i større grad
nærme oss den enkelte pasients opplevelser
med en åpen og utforskende holdning. Vi
må være oppriktig interessert i svarene vi
får, selv om det gir oss noen utfordringer,
sier hun.
– Behandling må hvile på en helhetlig
vurdering av effekt og bivirkninger opp
mot felles mål for tilfriskning. Dette er en
krevende oppgave som innebærer prøving
og feiling og ikke minst at alternativer til
medikamentell behandling er tilgjengelige.
Behandlingen blir aldri god hvis effektene
av legemidlene oppleves som en større
belastning enn symptomene, sier Romm.
KET IL SLAGS TAD TIDSS KRIFT ET
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Melanom på vei ned blant unge

Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix

Forekomsten av melanom blant unge
i USA er synkende, men øker blant eldre.
Bedre solvaner blant unge kan være
årsaken.
Overdreven soleksponering og solforbren
ning, særlig i ung alder, er den viktigste
kjente årsaken til melanom i hud. Helse
myndighetene i mange land driver derfor
forebyggende arbeid der de råder folk til
å begrense sin eksponering for ultrafiolette
stråler fra sol og solarier. Effekten av slike
tiltak begynner nå å vise seg.
I en stor populasjonsstudie i USA basert
på registerdata for rundt 988 000 tilfeller
av melanom registrert i perioden 2001–15 (1),
gikk insidensen av melanom ned for alders
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gruppen 10–29 år, med en årlig nedgang
etter 2006 på 4,4 % (95 % KI 1,7–7,0) for gutter,
5,4 % (3,3–7,4) for jenter, 3,7 % (2,5–4,8) for
unge menn og 3,6 % (2,8–4,5) for unge kvin
ner. Denne nedgangen står i kontrast til en
økning av melanom blant voksne over 40 år,
der den årlige økningen i forekomst var på
1,8 % (1,4–2,1) hos menn og 1,8 % (1,4–2,2) hos
kvinner.
– Dette er svært gledelige resultater, som
kan tyde på at informasjonskampanjer om
hudkreft og solbeskyttelse begynner å ha
effekt, sier Lill Tove Nilsen. Hun er fagdirek
tør ved Direktoratet for strålevern og atom
beredskap og leder norske helsemyndig
heters strategi for hudkreft og UV-ekspone
ring.
– Denne studien fra USA gir støtte for
arbeidet med å forebygge melanom og

andre former for hudkreft gjennom å opp
fordre til sunne solvaner, dvs. å begrense
langvarig eksponering for sterk sol, søke
skygge, bruke tildekkende klær og solfaktor
krem og å la være å bruke solarium, sier hun.
– Samtidig bør vi nok legge enda mer
arbeid i å fange opp melanom blant eldre,
særlig blant menn. Norge ligger nær ver
denstoppen i forekomst av melanom, og vi
må prioritere arbeidet mot denne potensielt
dødelige formen for hudkreft, sier Nilsen.
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Gjør helsepersonell
flere feil når de blir
avbrutt av telefoner?

Politiske hendelser påvirker legers trivsel

Forstyrrelser i form av telefonanrop til
sykepleierne var assosiert med flere
feil i medisinadministreringen på en
barneintensivavdeling i USA.
Mobiltelefon brukes mer og mer som et
hjelpemiddel på sykehus. I en retrospektiv
studie ved en barneintensivavdeling i USA
ble data fra pasientjournaler og sykehusets
telekommunikasjonssystem gjennom ett
år analysert (1). Innkomne telefonanrop og
tekstmeldinger ble definert som avbrytelser
dersom de inntraff maksimalt ti minutter før
administrering av medisiner til pasientene.
Til sammen 257 sykepleiere administrerte
medisiner om lag 240 000 ganger i løpet av
studieperioden. Når sykepleiere ble avbrutt
av innkomne telefoner, ble det registrert feil
i 3,7 % (95 % KI, 3,4–4,0) av tilfellene, mot 3,1 %
(95 % KI 3,0–3,3) når sykepleierne ikke ble
avbrutt. Risikoen var størst om natten, hos
uerfarne sykepleiere, særlig ved ansvar for
mange pasienter, og hos pasienter med stort
pleie- og behandlingsbehov. Avbrudd på
grunn av tekstmeldinger viste ingen for
skjeller.
– Denne studien viser at det er en kom
pleks sammenheng mellom telefonisk
 vbrytelse og feil under medisinadministre
a
ring, sier Athar Ali Tajik, som er medisinsk
fagdirektør ved Statens undersøkelseskom
misjon for helse- og omsorgstjenesten.
– Feilraten påvirkes av mange faktorer, og
det er derfor usikkert i hvilken grad resulta
tene er generaliserbare, legger han til.
– Helsepersonell må håndtere sine vanlige
oppgaver samtidig som de har ansvar for
vakttelefon. Erfaringer fra andre risikokri
tiske samfunnsområder viser imidlertid at
avbrytelser kan føre til alvorlige uhell, og
mye tyder på at dette også gjelder helsevese
net. Vi trenger mer kunnskap om hvilke
faktorer som spiller inn på hvordan avbry
telser påvirker risikoen for uønskede hen
delser. Vi må være åpne for å tilpasse bruk
av telefon og andre kilder til avbrytelser på
en måte som styrker pasientsikkerheten
samtidig som behovet for akutt beredskap
ivaretas, sier han.
LISE SKOGS TAD LOFTSG AARD TIDSS KRIFT ET
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medication administration errors in a pediatric
intensive care unit. JAMA Pediatr 2019; 174: 162 – 9.
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Hendelser av stor samfunnsmessig
betydning førte til dårligere humør hos
amerikanske turnusleger.
Vi vet etter hvert en del om hvordan arbeids
press, stress, vaktbelastning og jobb–hjembalanse påvirker legers livskvalitet. Det er
gjort mindre forskning på hvordan ytre
samfunnsmessige og politiske hendelser
påvirker legers trivsel.
I en studie som er publisert i tidsskriftet
The BMJ, ble over 2 300 turnusleger i USA,
såkalte interns, fulgt i perioden 2016–18 (1).
Legene ble bedt om å skåre humøret sitt
daglig på en skala fra 1–10. Skårene ble så
koblet mot noen sentrale hendelser av poli
tisk og ikke-politisk natur i det amerikanske
samfunnet i perioden.
Selvrapportert humør sank etter president
valget i 2016 (gjennomsnittlig fall 0,32; 95 %
KI 0,45–0,19), presidentinnsettelsen (0,25;
0,37–0,12) og innreiseforbudet for personer
fra muslimske land (0,21; 0,34–0,07). Humø
ret steg etter beslutningen om ikke å sepa
rere migrantfamilier på Mexico-grensen
(gjennomsnittlig økning 0,16; 0,01–0,30).
Tre hendelser av politisk natur, som å sende
soldater til grensen mot Mexico, førte ikke

til målbar endring av humøret. Ingen hen
delser definert som ikke-politiske påvirket
legenes humør.
– Det er kjent fra før at negative personlige
livshendelser påvirker psykisk helse og
trivsel også blant norske leger. Det originale
funnet i denne studien var at politiske sam
funnshendelser påvirket humøret til de
unge legene, sier Reidar Tyssen, som er
professor i medisinske atferdsfag ved Insti
tutt for medisinske basalfag ved Universite
tet i Oslo.
– Endringene var størst hos kvinner og
minst blant leger i Sørstatene, noe som ikke
er uventet ut fra den politiske debatten om
den nåværende presidenten i USA, mener
Tyssen.
– Humørendringene var likevel mindre
enn hos dem som blir deprimerte i turnus
tiden, sier Tyssen, som har liten tro på at
hendelsene kan påvirke legenes pasient
arbeid, slik forfatterne antyder.
KET IL SLAGS TAD TIDSS KRIFT ET

LITT ER AT UR
1

Frank E, Nallamothu BK, Zhao Z et al. Political
events and mood among young physicians: a
prospective cohort study. BMJ 2019; 367: l6322.
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Ny vaksine mot
denguefeber

Sanering av gule stafylokokker hos foreldre
til nyfødte?

En ny vaksine mot denguefeber ser
ut til å være mer effektiv enn den som
brukes i dag.
Denguefeber kan i milde tilfeller være
asymptomatisk, men kan i alvorlige tilfeller
være dødelig. Viruset som forårsaker denne
sykdommen, finnes i fire serotyper, som
ofte sirkulerer i samme geografiske område.
Infeksjon gir immunitet mot den aktuelle
serotypen av viruset, men ikke mot de andre
serotypene, og ny infeksjon med en annen
serotype gir oftest et mer alvorlig forløp.
Denguefeber finnes i mer enn 100 land, og
omkring halvparten av jordens befolkning
lever i endemiske områder.
En lisensiert vaksine mot denguefeber
(Dengvaxia, CYD-TDV) er tilgjengelig, men
den kan bare gis til dem som har gjennom
gått infeksjon med én serotype av virus, og
den gir beskyttelse hos kun 50–60 % av de
vaksinerte. Men nå er en ny, tetravalent
vaksine (TAK-003) som kan gis til personer
uten tidligere infeksjon, under utprøving.
I en fersk studie fikk om lag 20 000 barn
og unge i alderen 4–16 år i Asia og Latin-Ame
rika injeksjon med enten den nye vaksinen
eller placebo, hvorav omtrent 19 000 fikk to
doser og ble inkludert i analysene (1). Det
ble registrert 61 tilfeller av virologisk bekref
tet dengueinfeksjon blant omkring 12 700
som hadde fått vaksine, mot 149 bekreftede
infeksjoner blant halvparten så mange som
hadde fått placebo. Dette tilsvarer en vaksi
neeffekt på 80 %. Kun fem personer som
hadde fått vaksinen, ble innlagt på sykehus,
mot 53 blant dem som hadde fått placebo.
Den nye vaksinen baserer seg på serotype
2 av dengueviruset og har best beskyttelse
mot denne varianten, med effekt på 98 %.
Effekten mot de andre serotypene er 63–74 %.
Vaksinen ga ikke flere alvorlig bivirkninger
enn placebo. Studien er ikke avsluttet, og
langtidsresultater vil bli publisert senere.
KRISTOFF ER BRODWALL
HAUKELAND UNIV ERS IT ETSS YK EH US

LITT ER AT UR
1

Biswal S, Reynales H, Saez-Llorens X et al. Ef
ficacy of
a tetravalent dengue vaccine in healthy children
and adolescents. N Engl J Med 2019; 381: 2009 – 19.
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Antibiotikabehandling av foreldre
kolonisert med gule stafylokokker kan
hindre smitte til barn på nyfødtintensiv
avdeling.
Gule stafylokokker kan forårsake invasive
infeksjoner og død hos barn innlagt på
nyfødtintensivavdeling. Barnas foreldre
representerer et reservoar for slike bakterier.
Kan behandling av foreldre kolonisert med
gule stafylokokker hindre smitte til barn
innlagt på intensivavdeling for nyfødte?
I en studie ved to intensivavdelinger for
nyfødte i USA ble 236 barn der minst én av
foreldrene var kolonisert med gule stafy
lokker, randomisert slik at foreldrene fikk
lokalbehandling med antibiotika i nese
(mupirocin) og munn (klorheksidin) eller
med placebo (1). Etter 90 dager hadde totalt
74 barn blitt kolonisert med gule stafylokok
ker, hvorav 42 med samme genetiske variant
som foreldrene. Blant barna med foreldre
som var behandlet med antibiotika, ble
14,6 % kolonisert med gule stafylokkker mot
28,7 % i placebogruppen, dvs. en risikodiffe
ranse på −14,1 % (95 % KI −30,8 % til −3,9 %).
Andelen koloniserte barn i behandlings
gruppen var uavhengig av genetisk variant.
– Nyfødte som er lagt inn på en intensiv
avdeling, har økt risiko for infeksjoner

på grunn av et umodent immunforsvar.
I Norge har vi utviklet strenge prosedyrer
for å redusere risikoen for slike infeksjoner,
men tiltak blant personalet og i avdelingen
er ofte ikke effektive nok, sier Ola Didrik
Saugstad, professor emeritus i pediatri ved
Universitetet i Oslo.
– Denne studien hadde ikke styrke til
å vurdere effekten av invasive infeksjoner.
Den reiser en rekke uavklarte spørsmål.
Behandling av koloniserte foreldre kan føre
til resistensutvikling. Det er usikkert om
mupirocin kan ha skadelige virkninger på
barnet via morsmelk. Økt oppmerksomhet
på bakteriekolonisering kan påvirke utvik
lingen av familiesentrert nyfødtbehandling,
der foreldrene steller og mater barnet med
stor vekt på hyppig hudkontakt. Fagmil
jøene må ta stilling til om alle foreldre av
barn på en nyfødtintensivavdeling skal
screenes for bakteriekolonisering. Det er
uansett for tidlig å innføre slik profylaktisk
behandling før en større multisenterstudie
er gjennomført, sier Saugstad.
PETT ER MORT EN PETT ERS EN TIDSS KRIFT ET

LITT ER AT UR
1

Milstone AM, Voskertchian A, Koontz DW et al.
Effect of treating parents colon
 ized with staphylo
coccus aureus on transmission to neonates in the
intensive care unit. JAMA 2019; 322.
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When you diagnose aTTP, consider

Purpura

*

*
Thrombocytopenia†
MAHA
Organ involvement

HOME
aTTP diagnosed

Early protection
and throughout the treatment journey
This medicinal product is subject to additional monitoring
* In conjunction with plasma exchange (PEX) and immunosuppression
† Severe thrombocytopenia (typically <30 x 109/L)
aTTP, acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura MAHA, Microangiopathic Haemolytic Anaemia
1. Peyvandi F,Scully M,Kremer Hovinga JA,et al. Caplacizumab for Aquired Thrombotic Thrombocytopenic
Purpura. N Engl J Med. 2016;37 4(6):511-522.
2. Norwegian Cablivi SPC 25.01.2019 section 5.1
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Helsetjenesteassosiert infeksjon
som årsak til død i sykehus

BAKG RUNN

RESULTAT ER

Det er estimert at om lag 1/3 av dødsfallene i sykehus
i Norge skyldes uønskede hendelser, men andelen
infeksjoner er ikke kjent. Oslo universitetssykehus har
alle spesialiteter, nasjonale og regionale funksjoner samt
lokalsykehusfunksjon for ca. 300 000 innbyggere. Vi ville
kartlegge dødsfall ved sykehuset knyttet til uønskede
fatale hendelser og spesielt helsetjenesteassosierte
infeksjoner.

1 126 av totalt 82 341 innlagte pasienter døde under
sykehusoppholdet. Vi identifiserte livsforkortende
uønskede hendelser hos 128 (11,4 %) av disse. Gjennom
snittsalder for de 87 pasientene ved Ullevål var 73 år og
62 år for de 41 pasientene ved Rikshospitalet/Radiumhos
pitalet. Totalt 108 pasienter (9,6 %) døde av helsetjenes
teassosiert infeksjon, 49 av dem hadde forventet leve
utsikt over fire uker (4,4 % av dødsfallene). 58 pasienter
hadde pneumoni.

MAT ER IAL E OG METOD E

Undersøkelsen er basert på en gjennomgang av journa
len for alle pasienter som døde ved somatiske enheter
ved Oslo universitetssykehus i løpet av 2011. Klassifise
ring av infeksjoner ble gjort etter Centers for Disease
Control and Preventions kriterier.

556

FORTOLKN ING

Andelen dødsfall som skyldtes uønskede hendelser, var
lavere enn tidligere estimert i Norge. Oslo universitets
sykehus med sine blandede funksjoner og brede pasient
grunnlag kan gi representative tall for helsetjeneste
assosierte infeksjoner som fører til dødsfall i norske
sykehus.
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Infeksjoner var i vårt materiale årsak
til majoriteten av dødsfall knyttet
til uønskede hendelser.
Sykehusdødsfall etter helsetjenes
teassosiert infeksjon, mest pneu
moni og blodbaneinfeksjon, ram
met spesielt eldre pasienter med
alvorlig sykdom og sterkt forkortet
leveutsikt.
Dødsfall på grunn av uønskede
hendelser forekom mye sjeldnere
enn i estimatet angitt av Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten.

H

elsetjenesteassosierte infeksjo
ner er en viktig dødsårsak i sy
kehus (1). Det er estimert at om
lag 1/3 av dødsfallene i sykehus
i Norge skyldes uønskede hen
delser, men andel infeksjoner
er ikke angitt (2). Undersøkelsen var basert på
Global Trigger Tool-metodikk hvor man regi
strerer et bredt spekter av uønskede hendel
ser av varierende karakter og alvorlighetsgrad
og estimerer dødsfall ut fra en på forhånd
bestemt prosentandel (3).
Oslo universitetssykehus er stort, har bredt
pasientgrunnlag og mange krevende oppga
ver med infeksjonsutsatte pasienter. Vi ønsket
å gi valide tall på uønskede fatale hendelser,
inkludert helsetjenesteassosierte infeksjoner,
i de somatiske enhetene i Oslo universitets
sykehus basert på journalgjennomgang hos
alle som døde på sykehuset i 2011.

Materiale og metode
Pasientgrunnlaget i studien er fremskaffet i
det elektroniske pasientjournalsystemet
PasDoc. I 2011 var 82 341 unike pasienter inn
lagt én eller flere ganger ved Oslo universitets
sykehus. Mange av dem hadde tilstander og/
eller gjennomgikk behandling med betydelig
risiko for infeksjoner (kreftbehandling, organ
transplantasjoner, livstruende skader osv).
Totalt 1 126 pasienter (1,4 %) døde under syke
husoppholdet.
Vi valgte komplett journalgjennomgang for
å få best mulig registrering av infeksjoner,
deres klassifisering, type og betydning for for
løpet (retrospective case record review) (4–9).
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Alle journaler, bortsett fra hos seks premature
nyfødte (vår studiemetode anses lite egnet for
disse pasientene) (10), ble gjennomgått av en
(PHB) eller to av oss (PHB, EL). Vi definerte en
uønsket hendelse som en utilsiktet skade som
vi vurderte å være livsforkortende og som var
knyttet til utførelse av helsetjeneste mer enn
til pasientens sykdom (10). Vi registrerte både
helsetjenesteassosierte infeksjoner og uøns
kede hendelser av annen art.
Helsetjenesteassosierte infeksjoner ble de
finert som en lokalisert eller systemisk infek
sjon som oppstod under sykehusoppholdet
og som det ikke var tegn til ved innleggelsen.
Definisjonen er basert på kriteriene til Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) (11).
Vi har inkludert klinisk pneumoni uten radio
logisk påvist infiltrat i noen tilfeller der det
var kort leveutsikt, og har dermed akseptert
klinikernes diagnose slik den er journalført,
selv om den ikke oppfyller CDC-kriterien
 e. Å
klassifis ere luftveisproblemer, klinisk kalt
pneumoni, som en fatal helsetjenesteassosiert
infeksjon hos pasienter med langtkommen
sykdom og som er innlagt for terminal pleie
og omsorg, blir misvisende. Derfor er det vik
tig å vurdere funnene relatert til leveutsikt (4,
12). Vi har av den grunn valgt å fokusere på
gruppen pasienter som har mer enn fire
ukers forventet levetid.
Vi gjorde en klinisk vurdering av alvorlig
hetsgraden av infeksjoner, postoperative kom
plikasjoner og andre hendelser. McCabe-
metoden ble benyttet for vurdering av pasien
tens leveutsikt (13). Den var lansert for å se på
utfall av gramnegativ bakteriemi hos pasien
ter, og man deler inn i tre hovedgrupper:
raskt dødelig, på sikt dødelig (innen fire år)
og ikke-dødelig sykdom. Grunnsykdom(mer)
med diagnose og sykdomsgrad er viktigste
elementer. Man baserer seg på en klinisk vur
dering, der alder og medisinske forhold som
organsvikt, kardiovaskulær status og malig
nitet samt notater om prognose inngår.
Med støtte i en nederlandsk studie fant vi å
kunne angi antatt leveutsikt i flere grupper
enn McCabe (4). Leveutsikt ble delt i fem grup
per: < 4 uker, 4 uker–6 måneder, > 6 måne
der–2 år, > 2 år og ubestemmelig/ikke mulig å
vurdere. Leukemi er et eksempel på siste ka
tegori (ikke mulig å vurdere), ettersom det er
potensiell helbredelse etter behandling. Klas
sifikasjonen må bli noe arbitrær, som anført
av McCabe, og baseres på alvorligheten i
grunnsykdommen mer enn den spesifikke
diagnosen.
Vi har ikke sett etter uønskede hendelser

hos den øvrige pasientpopulasjonen (81 215
individer). Pasienter som døde etter utskriv
ning er ikke inkludert i studien. Prosjektet ble
godkjent som et kvalitetssikringsarbeid ved
Oslo universitetssykehus.

Resultater
Totalt døde 1 126 pasienter under sykehusopp
holdet. Etter eksklusjon av seks sterkt prema
ture nyfødte, ble 1 120 vurdert. Uønskede hen
delser som vi bedømte som viktige for døde
lig utgang, ble identifis ert hos 128 pasienter
(11,4 %), 75 menn og 53 kvinner. Totalt 108 døde
(9,6 % av alle dødsfall) med en helsetjeneste
assosiert infeksjon (tabell 1). Totalt hadde 59
av pasientene med helsetjenesteassosiert
infeksjon leveutsikt < 4 uker (tabell 2). Blant
65 pasienter med leveutsikt på fire uker eller
mer, eller ubestemmelig leveutsikt, døde 49
av en helsetjenesteassosiert infeksjon (tabell 2)
og 16 av andre hendelser. Pneumoni og blod
baneinfeksjoner var vanligst. Blant 21 pasien
ter med fatal blodbaneinfeksjon hadde 14 ma
lign sykdom, herav 6 langtkommen kreftsyk
dom og 8 leukemi eller lymfom. For 15 pasien
ter var det påvist blodbaneinfeksjon uten
kjent organfokus, 3 hadde pneumoni og
blodbaneinfeksjon, 3 kirurgisk sårinfeksjon
og blodbaneinfeksjon.
Ved Ullevål døde 800 pasienter. Livsforkor
tende, uønskede hendelser ble funnet hos
87 pasienter (10,9 %). De var i gjennomsnitt 73
år gamle ved død (spredning 1–102 år, median
77 år). Malign sykdom var påvist hos 33 av dem
(37,9 %). Helsetjenesteassosiert infeksjon opp
sto hos 74 pasienter (85,1 % av alle med uøns
kede hendelser). 30 av dem (herav 8 med ma
lign sykdom) hadde beregnet leveutsikt over
fire uker, 3,8 % av alle dødsfall. Blodbaneinfek
sjoner ble påvist hos 9 pasienter, 7 av disse
med beregnet leveutsikt over fire uker.
På Rikshospitalet/Radiumhospitalet døde
320 pasienter. Livsforkortende, uønskede hen
delser ble funnet hos 41 pasienter (12,8 %), og
de var i gjennomsnitt 62 år gamle ved død
(spredning 11–87 år, median 66 år). Malign syk
dom var påvist hos 28 pasienter (68,3 %). Hel
setjenesteassosiert infeksjon oppsto hos
34 pasienter (82,9 % av dødsfallene knyttet til
uønsket hendelse). Av disse hadde 19 pasien
ter leveutsikt over fire uker, 5,9 % av alle syke
husdødsfallene. Blodbaneinfeksjon ble påvist
hos 12 pasienter, 10 av disse med beregnet
leveutsikt over fire uker.
De bakteriologiske funnene ved de doku
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Tabell 1 Antall uønskede hendelser som vi bedømte som viktig for dødelig utgang, hos 1 120 pasienter som døde
ved Oslo universitetssykehus i 2011. Fordeling av pasientene etter leveutsikt.

Leveutsikt

Hvor mange av hendelsene
som skyldtes infeksjoner

Alle hendelser

< 4 uker

63

59

4 uker eller mer

65

49

4 uker – 6 måneder

41

36

> 6 måneder – 2 år

10

6

4

2

10

5

128

108

> 2 år
Ubestemmelig
Totalt antall

menterte blodbaneinfeksjonene varierte, og
det var ikke hyppige funn av resistente bakte
rier (data ikke vist).
Vi fant alvorlige, ikke-infeksiøse hendelser
hos 20 pasienter, hvorav 16 pasienter hadde
antatt leveutsikt over fire uker, 1,4 % av alle
dødsfall. Det dreide seg om uventet hjerte
stans, aspirasjon, kirurgiske komplikasjoner,
tromboemboliske episoder og opioidover
dose.

Diskusjon
Oslo universitetssykehus’ størrelse og pasient
sammensetning kunne gi grunnlag for å be
regne omfanget av helsetjenesteassosierte
infeksjonsdødsfall i sykehus i Norge. Vi fant at
11,4 % av alle dødsfall kan relateres til uønskete
hendelser, og helsetjenesteassosiert infeksjon
utgjorde ca. 84 % av alle disse (9,6 % av alle
dødsfall). Å fastslå om en pasient dør av eller
med en infeksjon (eller annen uønsket hen

delse), er spesielt vanskelig for multimorbide
pasienter (14). De fleste pasienter med en fatal
helsetjenesteassosiert infeksjon hadde bety
delig redusert leveutsikt i kraft av høy alder,
malign sykdom eller organsvikt.
En del pasienter med langtkommen sykdom
er innlagt for terminal pleie og omsorg. Dette
gjelder spesielt for Ullevål. For terminale pa
sienter er det begrenset innsats som blir satt
inn i pneumoniforebygging, og antibiotisk
behandling blir ikke alltid gitt. Å klassifisere
luftveisproblemer, klinisk kalt pneumoni, som
en fatal helsetjenesteassosiert infeksjon hos
disse pasientene, blir derfor noe misvisende.
Vi valgte likevel å inkludere klinisk pneumoni
uten radiologisk påvist infiltrat, selv om den
ikke oppfyller Centers for Disease Control and
Preventions kriterier. Om vi ikke hadde gjort
dette, ville vi ha fått lavere tall for pneumoni i
gruppen med leveutsikt under fire uker, men
kun for denne gruppen. Det er viktig å vurdere
funn relatert til leveutsikt, som også drøftet av
Flaatten og medarbeidere (12).

Vi har basert leveutsikter på McCabe-klassi
fisering, med bedømmelse av alder, diagnose,
stadium, type malignitet og grad av organ
svikt. Det kan være en fordel i bedømmelsen
av leveutsikter, fordi disse relevante opplys
ningene oftest finnes i pasientjournalen. I
Charlson-systemet anvendes tallfestet risiko
skår for bestemte diagnoser og tilstander (15).
Den medisinske utviklingen kan bety at
Charlson, til tross for en viss popularitet, ikke
lenger er et like egnet verktøy for klassifis e
ring av leveutsikter, særlig for lymfomer, leu
kemier og hivinfeksjoner (16, 17).
Data fra Nasjonalt kunnskapssenter for hel
setjenesten basert på Global Trigger Tool anga
at ca. 4 723 pasienter døde som følge av syke
husskader i 2010. Det utgjorde 32,7 % av alle
norske sykehusdødsfall (2). Tallene skapte stor
offentlig og politisk oppmerksomhet. De skil
ler seg markant fra internasjonal erfaring (4)
og avviker sterkt fra våre funn fra samme tids
periode. Vi mener surrogatestimater basert
på Global Trigger Tool-metoden ikke bør bru
kes. I en journalgjennomgangsstudie av alle
372 pasienter 18 år og eldre som døde på Nord
landssykehuset i 2013, der forskerne benyttet
Global Trigger Tool-metoden, fant de noe
større andel uønskede hendelser med dødelig
utgang enn det vi fant (18). Omtrent halvpar
ten var luftveisinfeksjoner. To andre norske
studier med betydelig høyere antall inklu
derte pasienter samsvarer med våre funn (12,
19). Disse studiene har også brukt journalopp
lysninger fra pasienter som døde i sykehus,
men de har ikke presentert tall spesielt for
infeksjoner.
I vårt metodevalg støttet vi oss på en neder
landsk studie som omfattet 3 983 dødsfall ved
i alt 21 sykehus av forskjellig kategori og stør

Tabell 2 Type helsetjenesteassosiert infeksjon hos 108 av 1 120 pasienter som døde ved Oslo universitetssykehus i 2011. Fordeling av pasientene etter beregnet leveutsikt.

Leveutsikt
Antall
pasienter

< 4 uker

4 uker –
< 6 måneder

> 6 måneder –
2 år

> 2 år

Ubestemmelig

Pneumoni med/uten blodbaneinfeksjon

58

36

19

1

1

1

Blodbaneinfeksjon

15

3

8

2

Klinisk septikemi

11

8

2

17

6

7

7

6

108

59

Klassifikasjon av infeksjonene

1

Kirurgisk sårinfeksjon (dyp/organ) med/uten
blodbaneinfeksjon, eller infeksjon relatert
til invasive prosedyrer
Forskjellige infeksjoner
Totalt
1

2
1

2

1

1

2

5

1
36

6

Denne kategor ie n er bas ert på klin isk diag nost is ert septikemi uten et konklus ivt blodkulturfunn og avv iker på dette punkt fra CDC-kriteriene.
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relse (4). Der fant man at 4,1 % av dødsfallene
skyldtes forebyggbare uønskede hendelser,
men det er ikke redegjort for infeksjoner. Vår
oppfatning er at en studie på fatale uønskede
hendelser, infeksjoner spesielt, bør gjennom
føres ved full journalgranskning med tilgang
til alle relevante kliniske data samt funn in
nen mikrobiologi, histopatologi, radiologi,
klinisk kjemi og i noen tilfeller autopsi. Dette
er tidkrevende, men er benyttet i noen større
studier (6–9). I en amerikansk studie fant man
at helsetjenesteassosiert infeksjon svarte for
⅓ av uventede dødsfall, men grensen for
«uventet» var på seks måneder (9). Om vi
hadde satt seks måneder som grense, ville
andelen infeksjoner i vårt materiale blitt
høyere (13/24).
Det er en risiko for skjevhet når man grans
ker egen institusjon. Tallene ved Oslo univer
sitetssykehus er på nivå med eller noe høyere
enn i sammenlignbare studier (4, 12, 19, 20).
Våre infeksjonsdata er basert på aksepterte
kriterier (11). Det medfører mindre risiko for
skjevhet enn registrering av uønskede hendel
ser generelt (5, 8, 21, 22).
Våre data speiler grunnsykdom og behand
lingsmetoder. Moderne behandling inklude
rer metoder som gjør pasientene infeksjons

utsatte, som for eksempel immunsuppresjon,
cytostatika, organtransplantasjon, omfat
tende cancerkirurgi og krevende traumato
logi. Vi har presentert en del data for Rikshos
pitalet og Ullevål separat. Forskjellene gjen
speiler først og fremst ulikt pasientgrunnlag
ved disse sykehusene. Hos pasienter med
pneumoni fant vi en overvekt av pasienter
med leveutsikt under fire uker (62 %). For pa
sienter med blodbaneinfeksjoner var det
større spredning i beregnet leveutsikt. At det
var hyppigere blodbaneinfeksjoner ved Riks
hospitalet/Radiumhospitalet, kan forklares
med ulikt pasientgrunnlag. Både pneumoniog sepsisprofylakse hos høyrisikopasienter er
vanskelig (14). Spredningen i mikrobiologiske
funn ved blodbaneinfeksjoner kan peke mot
endogen flora som er en ekstra utfordring i
profylaksen. Svekkede barrierer og bakteriemi
sekundært til prosesser andre steder i krop
pen er vanlig. Journalene inneholdt ikke til
strekkelig informasjon til å vurdere sammen
heng med sentralvenøse eller perifere katetre.
Våre tall og vurderinger av komorbiditet
samsvarer med andres data og viser beretti
gelsen av å gruppere pasienter etter forventet
leveutsikt (14). Fra Canada betones også syk
domsgrad i vurdering av sykehusdødelighet

(23). Hos oss utgjør pasienter med malign syk
dom en stor gruppe. Det blir som påpekt av
Weinstein: «Nosokomiale infeksjoner rammer
typisk pasienter som er immunkompromit
tert på grunn av alder, grunnsykdom eller den
medisinske eller kirurgiske behandling» (24).
Hvor mange infeksjoner man kunne ha
forebygget, har vi ikke forsøkt å tallfeste. Høy
alder og alvorlige tilstander som organsvikt
og malign sykdom som hos våre pasienter,
gjør dette vanskelig (25). Som vist fra Neder
land, er det størst forebyggende potensial hvis
leveutsiktene er over seks måneder (4). Vi har
få pasienter i den kategorien. Muligheten for
forebygging kan dessuten overvurderes (7).
Man må være varsom i vurderingen av hvor
mange dødsfall som kan forebygges, da dette
er vanskelig å fastslå (26–28). Kompleksiteten
i moderne sykehusbehandling er et poeng, og
man har funnet betydelig variasjon i under
søkernes vurdering (26, 27). I en nyere publi
kasjon fra Canada blir det sagt at virkelig fore
byggbare dødsfall er sjeldne (29).
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Bruk av ultralydapparat
i lommeformat ved karkirurgi

BAKG RUNN

RESULTAT

Ultralyd er mye brukt innen karkirurgi. Sammenlignet
med konvensjonelle ultralydapparat har lommeultra
lydapparat begrenset funksjonalitet, men er billigere
og enkle å bære med seg. Hensikten med studien var
å undersøke om karkirurger kunne ha nytt e av lomme
ultralydapparat i en klinisk hverdag.

Lommeultralydapparat ble hovedsakelig brukt preope
rativt. Problemstillingen ble besvart med lommeultra
lydapparat i 51 (85 %) av totalt 60 registrerte undersøkel
ser. Bildekvaliteten ble subjektivt vurdert som god i 32
(53 %), middels i 21 (35 %) og lav i 7 (12 %) av undersøkel
sene, med besvart problemstilling i henholdsvis 94 %,
90 % og 29 % av tilfellene. Leger med under fem års ultralyderfaring valgte oftere lommeultralyd sammenlignet
med mer erfarne brukere.

MAT ER IAL E OG METOD E

Ultralydapparat i lommeformat var tilgjengelig ved
Karkirurgisk seksjon ved St. Olavs hospital i en timåne
dersperiode. Elleve leger deltok, og de stod fritt til å velge
konvensjonelt ultralydapparat eller lommeultralyd
apparat. Ett er hver bruk av lommeultralydapparat
registrerte deltagerne problemstilling, om denne ble
besvart, opplevd bildekvalitet og behov for supplerende
bildediagnostikk i et registreringsskjema. Ett er endt
studieperiode besvarte brukeren et spørreskjema.
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For de valgte undersøkelsene gav lommeultralydapparat
stort sett tilstrekkelig bildekvalitet og besvarte ofte de
aktuelle kliniske problemstillingene. Lommeultralyd
apparat kan være et nytt ig supplement innen karkirurgi,
særlig for veneundersøkelser.

5 61

KO R T R A PP O R T
Engelsk oversettelse og appendiks på tidsskriftet.no

HOV EDF UNN

Av 60 undersøkelser med lomme
ultralydapparat ble 35 utført på
venesiden, og problemstillingen
ble da besvart i 91 % av tilfellene.
De resterende 25 undersøkelsene
med lommeultralydapparat var
på arteriell side og besvarte 76 %
av problemstillingene.

U

ltralydapparat i lommeformat
har vært på markedet i om
kring ti år. Prisen på lomme
ultralydapparat er relativt lav
sammenlignet med prisen på
konvensjonelle ultralydappa
rat, lommeapparat er lette å ta med seg, og
det trengs lite opplæring for å ta dem i bruk.
Funksjonaliteten er noe lavere i forhold til
konvensjonelle apparat, med et begrenset ut
valg prober, lavere penetrasjon, lavere oppløs
ning, mindre skjerm og manglende hastig
hetsmåling. Likevel har lommeultralydappa
ratet vist seg å være et nyttig verktøy i flere
kliniske situasjoner. Både for ekkokardiografi
(1, 2) og intraabdominale undersøkelser (3) er
det vist at undersøkelser med lommeapparat
kan være nyttig og kostnadseffektivt for
screening og enklere diagnostikk (4).
Innen karkirurgi har lommeultralydappa
rat vist seg å være nyttig for screening av ab
dominale aneurismer og måling av aneu
rismediameter (5, 6) samt ved diagnose av

komplikasjoner ett er innstikk i lårpulsåren
ved koronar angiografi (7).
Hensikten med vår studie var å undersøke
om karkirurger i vanlige kliniske situasjoner
kunne ha nytte av lommeultralydapparat.

Materiale og metode
Karkirurgisk seksjon ved St. Olavs hospital har
ti senger. Operativ virksomhet omfatt er åpen
og endovaskulær aortakirurgi, perifer karkir
urgi og åpen og endovenøs åreknutekirurgi.
I 2017 ble det utført rundt 250 åpne arterielle
inngrep. Konvensjonelle ultralydapparat er
tilgjengelige i poliklinikk, akuttmott ak og
operasjonsstuer. Bruk av ultralydapparat på
sengepost, ved operative inngrep eller i vakt
sammenheng er en integrert del av virksom
heten og registreres ikke.
En prospektiv studie ble utført i perioden fra
mai 2017 til februar 2018. Alle legene (totalt
e lleve) som utførte ultralydundersøkelser ved
avdelingen, deltok. To lommeultralydapparat
av typen Vscan Dual Probe (GE Vingmed
U
 ltr asound, Horten, Norge) ble plassert lett til
gjengelig på sengeposten. Vscan-apparatet har
to transdusere i samme probe. Den til overfla
disk bruk har et eget vaskulært program, med
frekvens fra 3,4 til 8,0 MHz. Det er ingen funk
sjon for hastighetsmåling, men en fargedopp
lerfunksjon. Et introduksjonskurs av én times
varighet ble holdt før oppstart.
Deltagerne stod fritt til å velge konvensjo
nelt ultralydapparat eller lommeultralyd
apparat ved ultralydundersøkelser. Ett er hver

bruk av lommeapparatet ble et registrerings
skjema fylt ut for å registrere blant annet føl
gende opplysninger: type problemstilling (ti
forhåndsdefinerte indikasjoner), om pro
blemstillingen ble besvart (ja eller nei), sub
jektivt opplevd bildekvalitet (god, middels
eller dårlig), eventuelt behov for supplerende
bildediagnostikk (ultralyd, CT eller annet) og
undersøkerens ultralyderfaring (< 1 år, 1–3 år,
3–5 år eller > 5 år) (se registreringsskjema i
appendiks 1 på tidsskriftet.no). Fra journal
gjennomgang hentet vi ut et estimat på antall
operasjoner som krevde preoperativ ultralyd
markering (tabell 1).
For å kartlegge hvorvidt konvensjonelt ul
tralydapparat eller lommeultralydapparat ble
foretrukket, ble deltagerne ett er endt studie
periode bedt om å fylle ut et spørreskjema (se
appendiks 2 på tidsskriftet.no). De vurderte
hva slags apparat de foretrakk for de ulike in
dikasjonene som de fant aktuelle («Alltid et
konvensjonelt ultralydapparat», «Alltid Vscan»
eller «Det kommer an på»), samt hvilke fakto
rer som var avgjørende for valg av ultralyd
apparat (ni utsagn som ble bedømt på en
skala fra 1 («Lite enig») til 5 («Veldig enig»)).
Regional komite for medisinsk og helsefag
lig forskningsetikk (REK) vurderte studien
som en kvalitetssikringsstudie og dermed
ikke framleggingspliktig.

Resultat
Totalt 60 registreringsskjema ble fylt ut ett er
bruk av lommeultralydapparat. Lommeappa

Tabell 1 Antall ultralydundersøkelser gjennomført med lommeultralydapparatet Vscan i studieperioden og i hvilken grad problemstillingen ble besvart ved bruk av
Vscan-apparatet, fordelt på åtte av ti indikasjoner (to forhåndsbestemte indikasjoner hadde ingen undersøkelser). For noen indikasjoner foreligger totalt antall utførte
ultralydundersøkelser, da det alltid gjøres ultralydundersøkelse ved disse.

Totalt antall ultralyd
undersøkelser i perioden

Utført med
Vscan-apparat

Problems tilling besvart
med Vscan-apparat

Markering av vener før åreknutekirurgi

60

15

14 (93 %)

Kartlegging av vener før bypasskirurgi

13

10

10 (100 %)

Kartlegging av vene før anleggelse av arteriovenøs fistel

27

10

8 (80 %)

Indikasjon

Halspulsårevurdering preoperativt
(beliggenhet av bifurkaturen, åpen arteria carotis interna)

Ikke tilgjengelig 1

8

5 (63 %)

Vurdere pseudoaneurisme lyske

Ikke tilgjengelig

1

6

5 (83 %)

Vurdere pseudoanurisme håndledd

Ikke tilgjengelig

1

2

0 (0 %)

Kontroll av anlagt femoropopliteal bypass

Ikke tilgjengelig

1

6

5 (83 %)

Annet

3

4 (100 %)

Totalt

60

51 (85 %)

1

 urdering av halspulsåre på operasjonsstue samt kontroll av femoropopliteal bypass gjøres etter operatørs ønske, og antall er ikke registrert.
V
Antall vurderinger av pseudoaneurismer registreres ikke.
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rat ble ikke brukt for alle forhåndsdefin
 erte
indikasjoner. Samtlige elleve leger registrerte
bruk av lommeapparat (2–18 undersøkelser per
lege). Fire leger hadde ett–tre års erfaring med
ultralyd, og sju leger over fem års erfaring.
Problemstillingen ble besvart i 51 (85 %) av
de 60 undersøkelsene med lommeultralyd
apparat. Lommeapparat ble 35 av 60 ganger
brukt på venesiden – til preoperativ marke
ring av vener før åreknutekirurgi, bypasskir
urgi eller ved anleggelse av arteriovenøs fistel.
Detaljerte resultat per indikasjon er oppsum
mert i tabell 1. Av 60 undersøkelser med lom
meultralydapparat ble 43 gjort preoperativt,
særlig i situasjoner hvor det var behov for
markering av vener. I disse tilfellene ble pro
blemstillingen besvart i 32 (91 %) av 35 tilfeller.
Ved venemapping før bypasskirurgi ble lom
meultralydapparat brukt i 10 (77 %) av 13 aktu
elle tilfeller, alle med besvart problemstilling
og uten behov for supplerende diagnostikk.
Bildekvaliteten ble vurdert som god i 32
(53 %) av undersøkelsene gjort med lomme
ultralydapparat, middels i 21 (35 %) og lav i 7
(12 %). For hver av disse kategoriene ble den
kliniske problemstillingen besvart i henholds
vis 30 (94 %), 19 (90 %) og 2 (29 %) av tilfellene.
Supplerende diagnostikk ble gjort i 12 tilfeller,
men i kun 8 av disse var problemstillingen
ikke besvart.
Gjennom spørreskjema utfylt ett er endt re
gistreringsperiode fant vi at forventning om
utilstrekkelig bildekvalitet framstod som den
viktigste grunnen til å avstå fra bruk av lom
meultralydapparat (figur 1, median 5, spred
ning 3–5). I de tilfellene hvor lommeapparat
ble valgt, var særlig tilgjengelighet høyt verd
satt (median 5, spredning 1–5). De syv legene
med mer enn fem års ultralyderfaring fore
trakk konvensjonelt apparat i 60 % av tilfel
lene, mens tilsvarende tall for de med mindre
enn fem års erfaring var 29 %.

Diskusjon
Dett e er en deskriptiv studie av karkirurgers
bruk av lommeultralydapparat, og ingen di

HENR IE TT E FAGERT UN
henriette.fagertun@stolav.no
er spesialist i generell kirurgi, konstituert overlege
og universitetslektor i karkirurgi.
Forfatt eren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonflikter.
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Innstillingsmulighetene var viktige
Brukervennligheten til de
konvensjonelle UL-apparatene er bedre
Jeg er mer fortrolig med
konvensjonelt UL-apparat
Tilgjengelighet til apparatet var viktig
Størrelse på skjerm var viktig
Hastighetsmåling var viktig
Jeg antok at vevspenetrasjon var bedre
med konvensjonelt UL-apparat
Jeg antok at jeg trengte bedre bildekvalitet
enn det jeg kunne få med Vscan
1

2

3

Lite enig

4

5
Veldig enig

Figur 1 Boksplott av deltagernes svar på følgende spørsmål: «I en situasjon hvor du mente at Vscan ikke var
godt nok: På en skala fra 1 (lite enig) til 5 (veldig enig), bedøm følgende utsagn i forhold til ditt valg». Spørs
målet ble stilt for hver indikasjon, og boksplott et viser svarene for alle indikasjonene til sammen. Påstanden
«Fargedoppler var viktig» er ikke tatt med, da begge apperatene brukte fargedoppler. Boksplott et viser median,
interkvartilbredde og variasjonsbredde.

rekte sammenligning av konvensjonelle ap
parat og lommeapparat. Seleksjonsskjevhet
mot at det primært var enklere undersøkelser
som ble gjennomført med lommeultralydap
parat, kan ikke utelukkes. Når lommeapparat
ble valgt som første modalitet, var bildekvali
teten god eller middels i 53 av 60 undersøkel
ser, og problemstillingen besvart i 51 av 60.
Lommeultralydapparatet ble brukt mindre
enn forventet i registreringsperioden. De
mest erfarne legene valgte det oftere bort,
grunnet et ønske om høy bildekvalitet.
Tilgjengeligheten til konvensjonelle ultra
lydapparat er god på vårt sykehus, noe som
kan bidra til å forklare det relativt lave antal
let undersøkelser med lommeultralydapparat

i studieperioden. Mangel på hastighets
måling, som er viktig for vurdering av arte
riell blodstrøm, gjør også at det valgte lom
meapparatet ikke kan erstatt e et konvensjo
nelt apparat for alle indikasjoner.
Ved enklere undersøkelser innen karkir
urgi, særlig på venesiden, kan imidlertid lom
meultralydapparat være et nytt ig supplement
til konvensjonelt ultralydapparat.
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Birt-Hogg-Dubé-syndrom

Birt-Hogg-Dubé-syndrom er en
dominant arvelig tilstand med
lungecyster, hårfollikkeltumorer
og nyretumorer. Lungecystene kan
føre til pneumothorax, og ved pri
mær, spontan pneumothorax bør
syndromet utelukkes. Nyretumo
rene er ofte maligne, men langsomt
voksende. Med screening og familie
utredning kan nyrekreft oppdages
i et tidlig stadium. Syndromet er
underdiagnostisert og lite kjent.

V

ed Lungemedisinsk avdeling,
Oslo universitetssykehus ble
det i perioden 2015–18 diagnos
tisert 15 pasienter med BirtHogg-Dubé-syndrom (BHD) på
bakgrunn av lungecyster eller
pneumothorax.Vi er ikke kjent med at syndro
met tidligere er beskrevet i Norge. Hensikten

med denne artikkelen er å gi en kort oversikt
over tilstanden basert på gjennomgang av re
levant litt eratur og egne erfaringer.

Genetikk
Birt-Hogg-Dubé-syndrom har fått navn etter
tre kanadiske leger som i 1977 beskrev en triade
av benigne hudlesjoner (fibrofollikulomer,
trikodiskomer og akrokordoner) hos 15 per
soner i samme familie (1). Studier av familier
med syndromet viste i 1993 sammenheng
med nyrekreft og i 1999 med lungecyster (2,
3). Først i 2002 ble genet FLCN (follikulin) på
vist som årsak (4).
Arvegangen er autosomalt dominant. Dett e
innebærer 50 % risiko for at barn av af
fisert
mor eller far arver tilstanden. De aller fleste
med sykdomsgivende genfeil utvikler sym
ptomer.
FLCN koder for follikulinproteinet, som i
kompleks med andre proteiner hemmer
5’AMP-aktivert proteinkinase (AMPK), som er
en energisensor i cellen. Sykdomsgivende feil
i FLCN gir tap av follikulin og dermed konsti

T IDSSKR NOR LEGEFO REN NR . 6, 2020; 14 0: 56 5– 8
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tusjonell aktivering (dvs. målproteinet er slått
på hele tiden) av AMPK, med oppregulering
av signalveier i cellene som også ofte er invol
vert ved kreft. Blant disse er AKT-mTOR-signal
veien, som er viktig for regulering av cellesyk
lus, og HIF-1-signalveien (hypoxia-inducible
factor-1), som er involvert i cellenes respons
på lavt oksygennivå.
Sykdomsmekanismen er ikke helt klarlagt,
men analyser av nyretumorer indikerer at
FLCN er et tumorsuppressorgen (5). Kunnskap
om sykdomsmekanismen er viktig med tanke
på fremtidige behandlingsmuligheter, for ek
sempel i form av mTOR-hemmere.

Forekomst
Estimert punktprevalens av Birt-Hogg-Dubésyndrom er ca. 1: 200 000 i Europa (6). Dette
skulle tilsi at 25–30 personer i Norge har til
standen, men det er mer enn 100 personer
som har fått diagnosen her i landet. Det er
uvisst om den høyere prevalensen i Norge
skyldes høyere forekomst eller bedre diagnos
tikk.
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Ramme 1

Diag nost iske krit er ie r for Birt-HoggDubé-synd rom (7). For å oppf yll e
d iag nos ek ravet må pas ie nt en ha ett
maj ork rit er iu m ell er to minorkriterier.
Maj ork riter ie r
Påv ist sikker sykd omsg ivend e genfeil
i FLCN-gen et
Minst 5 fibrofollikulomer, hvorav 1 histo
logisk ver if is ert, hos voksn e
Minorkriterier
Mult iple, bas ale og bil ateral e lungec yster
uten ann en klar års ak, med eller uten
spont an primær pneum ot horax
Nyrek reft: Tidlig deb ut (< 50 år) eller
mult ifokal eller bil ateral ell er hyb rid
k romofob/onkocytær kreft
Førsteg radss lektn ing med Birt-HoggDubé-synd rom

Klinisk presentasjon
og diagnostikk
Diagnostiske kriterier som ble foreslått av
Menko og medarbeidere i 2009 (7), er anbefalt
av BHD Foundation, som er en organisasjon
av klinikere, forskere og pasienter. For å stille
diagnosen Birt-Hogg-Dubé-syndrom må ett
majorkriterium eller to minorkriterier opp
fylles (ramme 1).
Noen pasienter har bare én organmanifes
tasjon, men alle kombinasjoner av organ
manifestasjoner er mulig. For de som oppfyl
ler diagnosekriteriene, bør gentest rekvireres.
Positiv familieanamnese for pneumothorax,
hudlesjoner og nyretumor støtt er mistanken.
Når diagnosen er bekreftet, bør førstegrads

Figur 1 Birt-Hogg-Dubé-syndrom. CT thorax viser
karakteristiske cyster. Cystene ligger hovedsakelig
basalt, perivaskulært og pleuranært.
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slektninger > 16 år henvises til genetisk veiled
ning. Feil i FLCN identifiseres hos nesten alle
med sterk klinisk mistanke om Birt-HoggDubé-syndrom, men enkelte genfeil kan være
vanskelig å oppdage. Hudbiopsi er aktuelt ved
sterk klinisk mistanke om Birt-Hogg-Dubésyndrom og negativ gentest.
Alle pasienter skal vurderes på lunge-, uro
logi- og genetikkavdeling. Klinisk undersø
kelse inkluderer inspeksjon av hud med vur
dering av fibrofollikulomer, men det er ikke
påkrevet å henvise pasienten til hudavdeling.
Lungecyster og pneumothorax
Lungemedisinsk utredning inkluderer CT
thorax lavdose og vurdering av lungefunksjo
nen med spirometri, gassdiffusjonstest og
oksymetri. Funn av typiske lungecyster, even
tuelt med pneumothorax, er ofte det som
leder til diagnosen. Lungecyster oppstår hos
ca. 90 % av pasientene med Birt-Hogg-Dubésyndrom, vanligvis etter 20 års alder. Lunge
cyster er hulrom med en definert vegg som
er < 2 mm tykk (8). Pasientene har oftest bare
noen få, men enkelte kan ha flere hundre cys
ter (9). De fleste cystene er < 2 cm i diameter,
men kan bli betydelig større og ha protruerende venuler og intracystiske septa. Cystene
finnes oftest i midtre og nedre lungefelt og
har subpleural og peribronkovaskulær belig
genhet (figur 1).
Det er fravær av fibrose, lungefortetninger,
inflammasjon og glandelpatologi. Innsiden
av cystene er kledd av pneumocytter (10), og
histologisk kan de ligne emfysem. Patogene
sen for cystedannelsen er ukjent. Tabell 1 viser
thoraxradiologiske karakteristika ved BirtHogg-Dubé-syndrom og de viktigste differen
sialdiagnosene (11).
Risikoen for pneumothorax øker med cys
tenes størrelse, antall og pleuranær beliggen
het (9). Pneumothorax oppstår oftest i 30–50
års alder, men er også rapportert hos barn (9,
12, 13). I en studie hadde 24 % (48/198) av pa
sientene med syndromet hatt spontan pneu
mothorax. Av disse hadde 75 % hatt residive
rende pneumothorax (9). Pneumothorax be
handles ett er vanlige retningslinjer.
Risikoen for pneumothorax øker ved fly
reiser og dykking (14), og pasientene skal in
formeres om risiko, symptomer og forholds
regler. To studier har vist at opp mot 10 % av
pasienter med antatt primær spontan pneu
mothorax (PSP) har underliggende Birt-HoggDubé-syndrom (15, 16).
Lungefunksjonen er vanligvis normal eller
eventuelt lett redusert (9).

Hudlesjoner
Fibrofollikulomer er benigne hårfollikkel
tumorer som oppstår hos ca. 90 % av pasien
tene. Lesjonene består av diskrete, glatt e, hud
fargede eller bleke 2–5 mm store papler, sær
lig rundt nese, ører, panne, nakke, hode og på
øvre del av truncus (figur 2, figur 3) (7). De de
buterer oftest ett er 20 års alder og er vanligvis
den første kliniske manifestasjonen av syn
dromet. Lesjonene gir ingen plager, og pasien
tene oppsøker vanligvis ikke lege.
Mens enkelte pasienter kun har noen få
fibrofollikulomer, kan andre ha flere hundre
lesjoner. Ablativ behandling kan vurderes hvis
svulstene oppleves kosmetisk skjemmende,
men de kan residivere.
Trikodiskomer representerer samme kli
nisk-patologiske entitet som fibrofollikulomer, og det er kun subtile histologiske for
skjeller (17). De spesifikke hudlesjonene ved
Birt-Hogg-Dubé-syndrom omtales derfor nå
som fibrofollikulomer. Akrokordoner, også
kalt «skintags», er en vanlig hudlesjon som
kan opptre i stort antall ved syndromet. De
er ofte lokalisert i aksillene og andre hudfol
der.
Nyretumorer
Ca. 30 % av pasienter med Birt-Hogg-Dubé-syn
drom utvikler nyretumorer, og i urologisk
avdeling blir pasientene informert om kreft
risiko og utredet med MR av nyrene. Dersom
det påvises tumor, vil tidspunkt for biopsi og
eventuell behandling avhenge av pasientens
alder, om det er multiple tumorer, om pasien
ten har singel nyre, tumors veksthastighet og
biopsisvar (18, 19). Pasientene skal fortrinnsvis
opereres med nefronsparende kirurgi eller
ablasjon.
Halvparten har multiple og bilaterale tumo
rer, og ca. 95 % av tumorene er maligne (20).
Av disse er ca. 85 % av langsomtvoksende kromofob eller hybrid kromofob/onkocytær type,
som er uvanlig ved sporadisk forekommende
nyretumorer. Klarcellet nyrekarsinom utgjør
kun ca. 9 % av nyretumorene hos disse pasien
tene, i motsetning til 75 % av sporadisk fore
kommende nyrecellekarsinomer. Denne ty
pen vokser raskere og metastaserer tidligere
enn de øvrige subtypene. Benigne onkocytære
tumorer utgjør 5 % (20).
Gjennomsnittsalder ved påvisning av
nyretumor er ca. 50 år (20). Nyrekreft er sjel
den før 30 års alder. Selv om FLCN sannsynlig
vis er et tumorsuppressorgen, er det ikke fun
net økt sammenheng med andre kreftsyk
dommer.
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Tabell 1 Viktigste differensialdiagnoser ved multiple cyster i lungene, med thoraxradiologiske karakteristika (11)

Diagnose

Cystekontur

Distribusjon

Tilleggsfunn i thorax

Birt-Hogg-Dubé- syndrom (BHD)

Runde, ovale,
Irregulære
Varierer i størrelse

Midtre og nedre lungefelt
Subpleuralt, peribronkovaskulært

Ingen

Lymfangioleiomyomatose (LAM)

Runde, små
Irregulære ved langtkommet
sykdom

Diffus, mer sentral

Ev. noduli Mattglassfortetninger
Chylothorax

Pulmonal langerhanscellehistiocytose (PLCH)

Runde, ovale
Irregulære/bisarre

Øvre og midtre lungefelt
Utsparing av costofreniske vinkel

Små, stjerneformede noduli
Varierende tykkelse på cystevegger

Lymfoid interstitiell pneumoni
(LIP)

Runde, ovale
Irregulære
Varierer i størrelse

Diffus Peribronkovaskulær,
subpleural, basal

Mattglassfortetninger Noduli
i det akutte stadiet
Ev. Sjögrens syndrom

Nevrofibromatose-kompleks (NFC)

Runde, små

Diffus, få

Noduli

Oppfølging
Det er ingen internasjonalt aksepterte ret
ningslinjer for oppfølging og behandling av
Birt-Hogg-Dubé-syndrom, men det finnes an
befalinger på nettsidene til UpToDate, GeneReviews og BHD foundation. Disse er i store
trekk sammenfallende.
Det er publisert flere gode oversiktsartikler
de siste årene (7, 18, 21, 22).
I samarbeid med Nasjonal kompetansetje
neste for sjeldne diagnoser ble det ved Oslo
universitetssykehus nedsatt en tverrfaglig
arbeidsgruppe som har utarbeidet retnings
linjer for utredning, oppfølging og behand
ling av pasienter med Birt-Hogg-Dubé-syn
drom (23). I retningslinjene er følgende anbe
falt:

I lungeavdeling
Funn av lungecyster uten symptomer og med
normal lungefunksjon krever ikke oppfølging
på lungeavdeling ifølge internasjonale ret
ningslinjer. Vi velger likevel å sett e pasienten
opp til kontroll ett er 1–2 år, fordi det er vår er
faring at pasientene opplever mye utrygghet
og har mange spørsmål i forhold til tilstan
den. Ved redusert lungefunksjon sett es pa
sienten opp til kontroll ett er individuell vur
dering. Ved nye symptomer velges CT thorax
lavdose (HRCT) for å begrense den kumulative
stråledosen.
I urologisk avdeling
Fra 18 års alder skal alle ha livslang oppfølging
med MR av nyrer hvert annet år. Ultrasono
grafi anbefales ikke som kontrollundersø

Figur 2 Fibrofollikulomer ved Birt-Hogg-Dubé-syndrom, nærbilde av nakke.
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kelse, fordi kromofob/onkocytær tumor ofte
fremstår isoekkoisk i forhold til omkringlig
gende nyrevev (20). CT-undersøkelser bør
unngås for å begrense den kumulative stråle
dosen, ett ersom pasienter med Birt-HoggDubé-syndrom har økt kreftrisiko.

Erfaringer og anbefalinger
Flere av våre pasienter ble diagnostisert med
Birt-Hogg-Dubé-syndrom fordi thoraxradiologer har gjort dem oppmerksom på syndromet
ett er tilfeldig funn av typiske, basale lungecys
ter, eventuelt i kombinasjon med pneumo
thorax. Ved gjennomgang av tidligere CT-
besvarelser var cystene ikke nevnt, sannsyn
ligvis fordi man anså at cyster ikke trenger å

Figur 3 Diskrete fibrofollikulomer i ansikt.
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representere patologi, eller så var cystene
beskrevet som emfysem eller bullae. For å
oppdage pasienter med syndromet og annen
multippel cystisk lungesykdom er det viktig
å benytt e korrekt terminologi (cyster-bullaeemfysem), og lungecyster må alltid karakteri
seres (tabell 1). Ved funn av multiple cyster bør
radiologer i sin besvarelse anbefale utredning
i lungeavdeling. I thoraxkirurgisk avdeling på
Ullevål og Rikshospitalet rekvireres nå CT tho
rax lavdose i forløpet hos alle som innlegges

med antatt primær spontan pneumothorax.
Dette er i henhold til anbefalinger fra BHD
foundation.
Vår erfaring er at det sannsynligvis tas biop
si for sjelden hos pasienter med små, uspesi
fikke hudpapler. Selv om ikke hudlesjonene
krever behandling, er det viktig å diagnosti
sere grunntilstanden.
Vi anbefaler at også andre sykehus etablerer
tverrfaglige team for å ivareta pasienter med
Birt-Hogg-Dubé-syndrom. Det er ønskelig å
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En mann i 90-årene med feber
og tørrhoste

En mann tidlig i 90-årene med redu
sert allmenntilstand, feber og tørr
hoste ble innlagt på regionsykehus
da koronaviruspandemien akkurat
hadde nådd Norge. Anamnesen
viste ikke smitteeksponering, og han
hadde ikke vært på reise. Han ble
derfor ikke isolert ved innleggelsen.
Sykehistorien viser et alvorlig forløp
hos en gammel pasient. Den viser
også potensialet for smittespred
ning i dagens globaliserte verden.

E

n sprek mann i begynnelsen av 90-åre
ne ble sendt til fastlegekontoret etter
at han hadde falt om på et kjøpesenter
og skadet seg. Han ble ledsaget av hel
sepersonell til fastlegens kontor, hvor
han ble prioritert som øyeblikkelig
hjelp. Symptomene debuterte to dager tidligere
(sykdomsdag 0), da hadde han under en busstur
med andre pensjonister begynt å føle seg slapp
og mistet matlysten. Dagen etter (sykdomsdag 1)

opplevde han under en korøvelse markant forver
ring med økende tørrhoste, redusert allmenntil
stand, ustøhet og dårlig matlyst. Han målte senere
feber opptil 38,6 °C. Vannlatingen og avføringen
var normal.
Fastlegen hadde kjent pasienten gjennom
mange år. Fra tidligere hadde han hypertensjon,
trekar hjertesykdom med gjennomgått nedreveggsinfarkt, kronisk obstruktiv lungesykdom i
stadium 2 i henhold til GOLD-kriterien
 e, og be
nign prostatahyperplasi. Grunnet AV-blokk grad
2 type 2 med venstre grenblokk hadde han fått
implantert en tokammer pacemaker ni måneder
før den aktuelle hendelsen. Ekkokardiografi utført
i den forbindelse viste god venstre ventrikkelfunksjon uten signifikante klaffefeil. Pasienten
gikk jevnlig til kontroller hos fastlegen, og tok sine
medisiner som foreskrevet. Han hadde sluttet å
røyke for 40 år siden og hadde et lavt alkoholfor
bruk. Til tross for alvorlige kroniske lidelser var
pasienten til vanlig helt selvhjulpen og oppe
gående og hadde ikke behov for ganghjelpemid
ler. Han kjørte bil og hadde gjennomført fører
kortvurdering med god kognitiv skår. Han var
aktiv som frivillig på flere arenaer.
Hos fastlegen (sykdomsdag 2) var han i redu
sert allmenntilstand, tungpusten, takykard og
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varm i huden. Blodtrykket var 120/70 mm Hg, pul
sen regelmessig med 100 slag/minutt under beta
blokade og temperaturen 36,5 °C i pannen. Kli
nisk undersøkelse viste normale forhold i munn,
svelg, hjerte, lunger, lymfeknuteområder og hud.
Pasienten hadde ingen nevrologiske utfall, nakke
stivhet eller petekkier og var klar og orientert for
tid, sted og situasjon. Blodprøver viste hemoglo
bin 15 g/dl (13,4 – 17,0), leukocytter 10,8 ∙ 109/l
(3,5–10), lymfocytter 3,7 ∙ 109/l (1,1–3,3) og C-reak
tivt protein (CRP) 136 mg/l (0–4).
Grunnet luftveissymptomer og akutt redusert
allmenntilstand mistenkte fastlegen influensa
eller lungebetennelse av bakteriell etiologi.
Pasienten ble innlagt på regionsykehus med am
bulanse. I akuttmottaket hadde han lett redusert
allmenntilstand, produktiv hoste, feber på 39,4 °C
i øret, blodtrykk 145/70 mm Hg, regelmessig puls
82 slag/minutt under betablokade og respira
sjonsfrekvens 28 per minutt med oksygenmetning
95 % på pulsoksymeter. Auskultasjon av hjertet
var normal. Over lungene hørtes knatrelyder ba
salt bilateralt. Det var ingen hevelse i undereks
tremitetene. Arteriell blodprøve på romluft viste
pH 7,45 (7,35–7,44), pCO2 4,1 kPa (4,7–6,0), pO2 9,4
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Tabell 1 Målinger og blodprøver i sykdomsforløpet fra dag 2 til dag 8. Det ble ikke tatt blodprøver eller utført vitale målinger på sykdomsdag 9, dagen pasienten døde.

Referanse
verdier
Maks. temperatur (°C)

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

39,4

39,2

39,1

39,3

37,6

37,8

36,3

91–95

91–95

85–90

76–88

78–88

60–78

6,8

5,5

Minimum–maksimum oksygenmetning (%)

94–99

93–95

pO2 (kPa)

10–14

9,4

0–4

159

131

124

169

251

Leukocytter (∙ 10 /l)

3,5–10

8,2

4,8

5,1

4,7

7,9

Lymfocytter (∙ 10 9/l)

1,1–3,3

0,9

1,0

1,1

1,1

0,7

145–390

119

97

92

100

145

60–105

124

108

105

94

89

10–70

24

31

74

CRP (mg/l)
9

Trombocytter (∙ 10 9/l)
Kreatinin ( µmol/l)
Alaninaminotransferase (E/ml)

kPa (10,0–14,0), oksygenmetning 96 % og base
overskudd −3,5 mmol/l (−3–3). SOFA-skår var 3 av
24 poeng (redusert pO2 /FiO2 -ratio, lavt trombo
cyttall og forhøyet kreatinin), qSOFA-skår 1 av
3 poeng (økt respirasjonsfrekvens) og SIRS-skår 2
av 4 poeng (feber og økt respirasjonsfrekvens).
Blodprøver ved innleggelse viste hemoglobin
14,6 g/dl (13,4 – 17,0), trombocytter 119 ∙ 109/l
(145–390), leukocytter 8,2 ∙ 109/l (3,5–10), lymfocyt
ter 0,9 ∙ 109/l (1,1–3,3), senkningsreaksjon 17 mm
(1 – 12), CRP 159 mg/l (0 – 4), bilirubin 9 µmol/l
(5 – 25), kreatinin 124 µmol/l (60 – 105), INR 1,2
(0,8–1,2), aktivert partiell tromboplastintid (APTT)
32 s (30–42), fibrinogen 4,3 g/l (2,0–4,0) og D-di
mer 1,07 mg/l (aldersjustert < 0,80).
Mulige differensialdiagnoser som ble vurdert,
var lungebetennelse av bakteriell eller viral

Figur 1 Pulmonal CT-angiografi tatt sykdoms
dag 5. Aksialt CT-bilde med lungevindu viser løst
mett ede mattglassfortetninger i alle lungelapper.
Mattglassfortetninger innebærer nedsatt lufthol
dighet i alveolerommet, men her overprojisert
retikulære forandringer som tegn på affeksjon også
av interstitiet.
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etiologi, lungeemboli, akutt forverring av kro
nisk obstruktiv lungesykdom, akutt hjerte
svikt og nyresvikt. Grunnet feber, normale
leukocyttall, hoste og lett redusert allmenntil
stand mistenkte man først influensa. Den for
høyed
 e kreatininverdien ble tilskrevet redu
sert væskeinntak. Covid-19 ble ikke vurdert
som sannsynlig diagnose, da pasienten ikke
hadde vært i utlandet og kun hadde oppholdt
seg i lokalsamfunnet. Tilfeller med smitt e inn
ad i Norge var på det daværende tidspunktet
ennå ikke kjent.
Hurtigtest for influensa og RS-virus i akuttmotta
ket var negativ, og dråpesmitteregimet ble derfor
opphevet. Røntgen thorax viste ingen lungefor
andringer. Pasienten fremsto ikke septisk preget.
På mistanke om lungebetennelse med bakterielt
agens ble pasienten innlagt og gitt empirisk be
handling med intravenøs benzylpenicillin.
Nasofarynksprøver viste kun vekst av normal
flora ved dyrkning, og luftveisagens-PCR var ne
gativ for influensa, metapneumovirus, RS-virus,
Chlamydia pneumoniae og Mycoplasma pneumoniae. Gjentatte blodkulturer viste ingen vekst
av bakterier etter fem dagers inkubasjon.
Pasienten følte seg bedre og ønsket å reise hjem
sykdomsdag 3 og 4, men han hadde fremdeles
feber. Sykdomsdag 5 hadde han temperatur på
39,3 °C, respirasjonsfrekvens 20 per minutt med
oksygenmetning 90 % på romluft og manglende
biokjemisk respons på antibiotikabehandling.
Bakteriell lungebetennelse med penicillin
resistente bakterier ble vurdert som en mulig
forklaring på manglende respons på empirisk
behandling. Vedvarende feber, luftveissym

ptomer og forhøyet D-dimer kunne eventuelt
også forklares med en uoppdaget lungeem
boli eller viruspneumoni.
Etter diskusjon med vakthavende mikrobiolog ble
det etterbestilt utvidet luftveisagens-PCR på nasofarynksprøve tatt ved innleggelsen (sykdomsdag
2), og pulmonal CT-angiografi ble rekvirert for
nærmere kartlegging av lungene. CT-bildene viste
ingen tegn til lungeemboli, men i alle lunge
avsnitt var det områder med mattglassfortetninger og retikulære forandringer, såkalt «crazy pa
ving» (figur 1). På bakgrunn av symptomer og høy
alder valgte vakthavende mikrobiologer å legge
til analyse for sars-CoV-2, i tillegg til analyse for
fire typer parainfluensavirus, rhinovirus, entero
virus D68 og adenovirus.
Til tross for manglende kjent smitt eekspone
ring for sars-CoV-2, hadde pasienten sympto
mer som kunne passe med covid-19. Han var
også i høyrisikogruppen for dårligere pro
gnose ved eventuell covid-19 (1).
Pasienten fikk påvist sars-CoV-2 på sykdomsdag
5, og svaret ble umiddelbart formidlet til klinikere.
Det ble omgående igangsatt smitteverntiltak,
med forsterket dråpesmitteisolasjon. For å sikre
seg mot prøveforbytting, ble sars-CoV-2-PCR gjen
tatt, med fortsatt positivt funn. Benzylpenicillinbehandlingen ble beholdt med tanke på en mulig
bakteriell superinfeksjon.
Sykdomsdag 6 falt kreatininverdien til 94
µmol/l etter rehydrering, CRP steg til 169 mg/l, med
normale leukocytter på 4,7 ∙ 109/l og normaliserte
lymfocytter på 1,1 ∙ 109/l. Oksygenmetningen falt til
83 % på romluft. Behovet for oksygen økte til 8 l/
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minutt for å holde oksygenmetning 87 % med re
spirasjonsfrekvens 30 per minutt. Arteriell blod
prøve viste pH 7,46, pCO2 4,0 kPa, pO2 6,8 kPa,
baseoverskudd −2,9 og oksygenmetning 89 %. I
tillegg fikk han forstøverbehandling med ipratro
pium og salbutamol. Antibiotika ble endret fra
benzylpenicillin til cefotaksim for å dekke mot
Staphylococcus aureus og gramnegative bakterier.
Etter bred tverrfaglig diskusjon, og i samråd
med pårørende, ble det på grunn av pasien
tens høye alder, utt alte komorbiditet og me
get raske sykdomsutvikling beslutt et at respi
ratorbehandling ikke skulle tilbys.
Sykdomsdag 7 fremsto pasienten litt forvirret.
Han hadde moderat hoste og ble tungpusten av
selv den minste anstrengelse. Respirasjonsfre
kvensen økte til 36 per minutt, og oksygenmetnin
gen falt til 78 % trass i oksygentilskudd på 15 l/
minutt med maske med reservoar. Arteriell blod
prøve viste økende respirasjonssvikt med hypoksi
uten hyperkapni selv med uttalt oksygenstøtte,
hvorpå han utviklet en ukompensert hjertesvikt.
Nyrefunksjonen forble normal. Lymfocyttallet falt
igjen til 0,7 ∙ 109/l, og CRP steg til 251 mg/l.
Røntgen thorax viste ikke overbevisende tegn
til stuvning, men økende løst mettede fortetnin

ger med økende konsolidering som indikerte syk
domsprogresjon (figur 2). Utover kvelden på syk
domsdag 7 ble han stadig mer besværet i pusten,
med respirasjonsfrekvens over 40 per minutt og
oksygenmetning ned mot 60 %, til tross for høyt
oksygentilskudd på maske med reservoar.
Pasienten hadde nå økende radiologiske lun
geforandringer, 5 poeng på SOFA-skår (sepsisrelated organ failure assessment) og forverret
respirasjonssvikt. Ett er tverrfaglig vurdering
ble fokus endret fra aktiv livreddende behand
ling til lindrende behandling.
Antibiotikabehandling ble avsluttet. Pasienten
mottok glykopyrron og morfin, som ga god effekt
med fredeligere respirasjon og mindre plager.
Sykdomsdag 8 var pasienten i terminalfasen. Han
døde ni dager etter symptomdebut (figur 3).

Diskusjon
Coronaviridae er en familie av innkapslede
enkeltt rådede RNA-virus der kapselen er dek
ket av pigger (spikes). Dette kan på elektron
mikroskopiske bilder minne om solens ko

Figur 2 Røntgen thorax frontbilde tatt sykdomsdag 7
viser utbredte fortetninger bilateralt, både løst met
tede og konsoliderende. Bildet viser lite eller ingen
pleuravæske. I tillegg ses metallsuturer i sternum og
pacemaker med ledninger.

rona. Koronavirus finnes hos patt edyr og fug
ler. Hos mennesker gir infeksjon som regel
kun mild luftveisinfeksjon og forkjølelses
symptomer. Unntakene er Middle East respi
ratory syndrome coronavirus (mers-CoV),
severe acute respiratory syndrome-associated
coronavirus (sars-CoV) og det nå aktuelle sarsCoV-2, som er humanpatogene koronavirus

Figur 3 Pasientens sykdomsforløp
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som kan gi alvorlig lungeaffeksjon. SarsCoV-2 gir sykdomstilstanden covid-19 (corona
virus infectious disease 2019), som har meget
variert symptomatologi (2−5). Pasienten
hadde de vanligste symptomene ved covid-19,
nemlig feber, hoste, tungpustethet og redu
sert allmenntilstand.
Sars-CoV-2 påvises primært i luftveisprøver,
men også i annet prøvemateriale, ved hjelp av
revers transkriptase-PCR i sanntid (rRT-PCR). I
Berlin-protokollen påviser PCR-analysen viru
sets e-gen. Sensitiviteten er på ca. 95 %, med
deteksjonsgrense ned mot 5 kopier/µl (6).
E-genet finnes hos betakoronavirus, som in
kluderer sars-CoV-2, sars-CoV og andre sars-
lignende virus hos dyr. Siden andre sars-
lignende virus ikke sirkulerer blant mennes
ker nå, kunne man konkludere med at den
aktuelle pasienten mått e være smitt et med
sars-CoV-2.
De vanligste symptomene ved covid-19 rap
portert i kasusstudier er feber (83−98 %), hoste
(59−82 %), redusert allmenntilstand (38−69 %),
tungpustethet (18−55 %) og dårlig matlyst
(40 %). Det er verdt å merke seg at en relativt
liten andel hadde sår hals (5−17 %) og ren
nende nese (4−5 %) (2−5). Man kan i tillegg få
symptomer fra flere organsystemer avhengig
av hvilke organer som af
fiseres.
Den fryktede komplikasjonen er akutt lun
gesvikt-syndrom (acute respiratory distress
syndrome, ARDS), som er et ikke-kardiogent
lungeødem og diffus lungebetennelse, rap
portert hos 15−29 % av pasienter i kasusstudier
(3−5). Vår pasient utviklet sannsynligvis denne
tilstanden over få dager, med utvikling av bi
laterale lungefortetninger og redusert pO2 /
FiO2-ratio på arteriell blodprøve. Respirasjons
svikt dominerte det kliniske bildet under hele
sykdomsforløpet, med kun mindre grad av
annen organaffeksjon.
I en retrospektiv kasusstudie med 52 kritisk
syke voksne pasienter var det høy mortalitet,
særlig hos eldre pasienter (> 65 år) med kor
morbiditet og akutt lungesvikt-syndrom (7). I
studien var 61,5 % av pasientene døde etter 28
dager, og median varighet fra intensivbehand
ling til død var syv dager. De som døde utvik
let hyppigere akutt lungesvikt-syndrom (81 %)
enn de som overlevde (45 %). Det får bemerkes
at det kun var to inkluderte pasienter ≥ 80 år
i studien, og begge døde. Det ble vurdert som
uetisk å behandle vår pasient med et så inn
gripende tiltak som respiratorbehandling. Vi
antar det ville ha forlenget dødsprosessen
snarere enn å bedre leveutsikten.
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Laboratoriefunn gjenspeiler organaffek
sjon. Vanligste hematologiske funn hos inn
lagte pasienter med lungebetennelse er leu
kopeni, lymfopeni og leukocytose. Andre
unormale funn er nøytrofili, trombocytopeni
og anemi. Vanligste unormale koagulasjons
prøver er forhøyet D-dimer og forlenget pro
trombintid. Pasienten hadde moderat trom
bocytopeni og lymfopeni, som er beskrevet i
kasusstudier med et mer alvorlig forløp (8).
I en retrospektiv kohortstudie fra Wuhan i
Kina var særlig høy alder, forhøyet D-dimer og
forhøyet SOFA-skår assosiert med økt sannsyn
lighet for dødelig utgang (1). Lymfopeni ved
innleggelse er også en risikofaktor for alvorlig
forløp. Vår pasient hadde høy alder og for
høyet D-dimer, men kun lett forhøyet SOFAskår ved innkomst i akuttmott aket. SOFA-skår
økte fra 3 til 5 poeng fra sykdomsdag 2 til syk
domsdag 7.
Forhøyet alaninaminotransferase (ALAT)
kan ses hos pasienter med alvorlig sykdom
(5). I et brev til Lancet spekuleres det i om se
kundær hemofagocytisk lymfohistiocytose
(sHLH) kan være trigget ved covid-19 (9). Kar
dinalsymptomene ved denne tilstanden om
fatt er vedvarende feber, cytopenier og for
høyet ferritin. Sykdomsdag 7 hadde pasienten
lett forhøyet ALAT til 74 E/l (10−70), fall i lym
focytter til 0,7 ∙ 109/l, forhøyet laktatdehydro
genase til 566 E/l (115−255) og forhøyet ferritin
1 175 µg/l (30−400). I en retrospektiv analyse av
150 pasienter med covid-19 var forhøyet ferri
tin og interleukin-6 (IL-6) forbundet med økt
dødelighet, som kan tyde på at dødeligheten
kan skyldes virusdrevet hyperinflammasjon
(10).
Det er verdt å sikre luftveisprøver og blod
kulturer for å utelukke andre årsaker til luft
veisinfeksjon før oppstart av empirisk antibio
tika, særlig hos pasienter med en atypisk epi
demiologisk sykehistorie. Det var ingen vekst
av bakterier i luftveisprøver og blodkulturer
hos pasienten.
Mens det første røntgenbildet av lungene
på sykdomsdag 2 var uten fortetninger, hadde
pasienten mattglassfortetninger i alle lunge
avsnitt på pulmonal CT-angiografi utført på
sykdomsdag 5. Mattglassfortetninger kan sees
ved flere tilstander og gjenkjennes ved at for
andringene ikke overskygger lungestruktu
rene. Slike med eller uten konsolidering er
beskrevet hos pasienter med covid-19 (11−14).
Konsolidering er fortetninger hvor lungens
normalanatomi utviskes. CT skal ikke brukes
som diagnostisk verktøy eller screeningverk

tøy, men kan være aktuelt i tilfeller hvor det
er mistanke om komplikasjoner som ikke er
avklart på røntgen thorax (15). CT kan være
mer sensitiv enn rRT-PCR i tidlige stadier av
sykdommen og i et epidemisk område, men
er ikke spesifikk, og andre interstitielle pneu
monier vil kunne gi lignende funn (16−17). CT
vil for disse pasientene være en meget begren
set ressurs, fordi det må gjøres tidkrevende
smitt evask av laboratoriet mellom hver un
dersøkelse. Det ble ikke tatt ny CT i sykdoms
forløpet til vår pasient, men på sykdomsdag
7 ble det tatt røntgen thorax som viste økende
løst mett ede fortetninger med økende konso
lidering (figur 2). Dett e indikerte sykdomspro
gresjon.
Pasienten var blant de første som ble inn
lagt i Norge med covid-19 og blant de først e
med påvist smitte hvor det ikke var en klar
forbindelse til utenlandsreise eller sikker kon
takt med en smitt et. Siden det initialt ikke ble
mistenkt covid-19, ble han liggende uten til
strekkelige smitt everntiltak på sengepost.
Anbefalinger for testing for sars-CoV-2 har
endret seg nærmest daglig. Det var ved inn
leggelsen ennå ikke indikasjon for slik testing.
Fastlegen og to sekretærer ved fastlegekonto
ret samt knappe 30 ansatt e ved sykehuset ble
smitt eutsatt og havnet derfor i karantene i 14
dager. Kort tid etter påvisningen av covid-19
hos pasienten, endret fastlegekontoret og
sykehuset rutinene både for testing og smit
teforebyggende tiltak.
Smitteoppsporingen startet omgående
med varsling til smitt evernavdelingen ved sy
kehuset, pasientens fastlege, pårørende og
smitt everninstansene i bydelen og kommu
nen. Den videre omfatt ende smitt eoppsporin
gen på pasientens ulike arenaer i lokalmiljøet
ble ivaretatt av smitt everninstansen i pasien
tens bydel. Pasienthistorien illustrerer godt
både behovet for tidlig adekvate smitt evern
tiltak og konsekvensene ved sen iverksett else
av disse.
Pasientens pårørende har gitt samtykke til at artikkelen
blir publisert.
Takk til Nina Merethe Clausen, fagansvarlig bioingeniør
ved Mikrobiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus,
Ullevål. Hun har satt opp PCR-analysen av sars-CoV-2
og har også utført de fleste av analysene.
Artikkelen er fagfellevurdert.
Mottatt 15.3.2020, første revisjon innsendt 18.3.2020,
godkjent 18.3.2020.
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Barn med nevrodegenerativ
sykdom og tvangshandlinger

Barn med nevrodegenerative syk
dommer taper gradvis ferdigheter
og får nye somatiske og psykiske
symptomer. Tilbakevendende
tvangstanker og -handlinger kan
forekomme. For slike finnes det
effektiv behandling, men det er
ukjent om denne type behandling
er nyttig for barn med nevrodegene
rativ sykdom.

E

t barn ble fulgt av foreldrene til kon
sultasjon ved sitt lokale sykehus ett er
at de det siste året hadde observert et
økende kontrollbehov. Barnet insisterte
på å gjøre mange handlinger selv, på
helt bestemte måter og gjentatte gan
ger. Handlingene var særlig knytt et til lysbrytere,
måltider, påkledning og herming ett er andre. Alle
tre var slitne av å bruke mesteparten av døgnet
på handlingene. Når foreldrene spurte barnet om
hvorfor det var slik insistering, var svaret: «Det er
kroppen min som bestemmer det». Tre år tidligere
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hadde en utredning bekreftet en sjelden nevro
degenerativ sykdom. Gjennom flere år hadde det
skjedd en gradvis reduksjon av syn (nå kun side
syn), motorikk og kognisjon (spesielt språk, hu
kommelse og konsentrasjon).
Det er utfordrende å vurdere symptomer av
psykiske lidelser hos barn med nevrodegene
rative sykdommer, da grunnsykdommen i
seg selv er belastende for pasientene og deres
familier. De fleste av pasientens følelser (for
eksempel tristhet, engstelse, frustrasjon,
sinne og ensomhet) kan forstås som natur
lige reaksjoner på begrensninger som skyl
des funksjonstap og stadig nye symptomer.
Klinikere kan tvile på om det gir mening å
beskrive symptomene slik man gjør hos el
lers friske barn. Pasientene opplever ofte i
tillegg ulike belastninger som tap av venner,
endringer i skolehverdagen, avhengighet av
hjelpemidler og regelmessig kontakt med
helsevesenet. Samlet sett er ikke nevrodege
nerative sykdommer sjeldne, men hver en
kelt av dem er. Klinikerne vil derfor ofte ha
lite erfaring med disse. Begrenset kunnskap
og lite tilgjengelig litt eratur om psykiske li

delser knytt et til nevrodegenerative sykdom
mer gjør vurderingen krevende og diagno
sen usikker.
Foreldrene forklarte at vanskene hadde begynt
gradvis, og det tok tid før de tenkte på handlin
gene som noe annet enn at barnet ville være selv
stendig. I nær ett år før de kom til først e konsulta
sjon hadde handlingene tatt mye tid, og de siste
par månedene hadde de vedvart gjennom det
meste av den våkne delen av døgnet. Om morge
nen insisterte barnet på å slå på lyset et bestemt
antall ganger. Hvis foreldrene gjorde det, ble alt
vanskelig og barnet måtte da slå av og på lyset
over lang tid. Tilsvarende var det spesifikke hand
linger knyttet til påkledning og måltider som
g jorde at hvis foreldrene f.eks. tok fram s koene
eller la mat på tallerkenen, så måtte hele påkled
ningsrutinen eller måltidet begynne på nytt.
Barnet ett erlignet også mye av det foreldrene
sa og gjorde. Ett erligningene ble krevende på
grunn av nedsatt syn og kognitive vansk er. Fikk
ikke barnet med seg alt, ble det fortvilelse og
insistering på at foreldrene skulle gjenta. Ett erlig
ningene førte til at familien ikke kunne føre en
vanlig samtale. I tillegg var barnet særlig opptatt
av å slå av og på brytere, gå ut og inn av dører,
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åpne og lukke dører, gå på toalettet gjentatte
ganger, insistere på nøyaktig plassering av gjen
stander og nøyaktig utøvelse av dagligdagse
r utiner. Barnet kastet seg ned, ropte ukvemsord
og slo omkring seg i fortvilelse når ikke disse
behovene ble imøtekommet. Foreldrene følte at
de helst burde sitte helt i ro hjemme for å unngå
å gjøre feil rundt disse kravene. De leverte ofte for
sent på skolen og kom selv sent på jobb. På
kvelden brukte de timer for å gjennomføre kvelds
stell.
På skolen viste barnet tendens til herming over
for sin faste assistent, men det forstyrret ikke
skolearbeidet. Det var også lite tvangshandlinger
ellers utenfor hjemmet. Grunnene til dett e kunne
verken pasienten eller foreldrene utdype, men
kanskje viste handlingene seg i de tryggeste om
givelsene og der det var mest tid til å gjenta
handlinger. Barnet fortalte selv om bekymringer
enkelte ganger for at det skulle skje noe med for
eldrene, men tilbakeviste at slike tanker gjentok
seg. Som del av utredningen svarte pasienten ved
hjelp av foreldrene på spørreskjemaet Children’s
Obsessive Compulsive Inventory (CHOCI) (1). Her
kom det frem kun tvangshandlinger, med en
estimert tidsbruk på > 8 timer daglig. Det var ikke
andre symptomer på psykiske lidelser, som angst,
depresjon eller atferdsvansker.
Symptombeskrivelsene ga mistanke om at
pasienten fylte kriterien
 e for ICD-diagnosen
«Hovedsakelig tvangshandlinger» (F42.1:
obsessive compulsive disorder, OCD) (2). Pa
sienten kunne ikke fortelle om gjentagende
tvangstanker, men kunne beskrive en følelse/
tanke av å mått e gjøre dem. Selv om beskrivel
sene og omfanget ikke ga tvil om at kriterien
e
var oppfylt, var det fortsatt en viss usikkerhet
om hvorvidt handlingene var knyttet til un
derliggende angst, slik den oftest er hos soma
tisk friske barn. Tvangshandlingene forekom
også i liten grad utenfor hjemmet. En del av
handlingene ble videre oppfatt et som nytt ige,
det vil si som et ønske om å være selvstendig
til tross for funksjonstap. Nedsatt syn og kog
nitive vansker krevde også spesiell tilrett eleg
ging ved faste rutiner og bestemt plassering
av gjenstander for å få oversikt i hverdagen.
Dett e medvirket til at foreldrene gradvis del
tok i stadig flere handlingsmønstre. Slik det
er vanlig for foreldre med ellers friske barn
som har tvangslidelse, ble disse foreldrene
også med på tvangshandlingene (akkomoda
sjon) for å unngå å opprøre og få ytterligere
forsinkelser i dagens rutiner. Likevel, pasien
tens nevrodegenerative sykdom og det at for
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eldrene sto for all gjennomføring av ekspone
ringsøvelsene, ga tvil om at behandling ville
være nyttig.
Det ble igangsatt en kombinasjon av medikamen
tell behandling og gradvis eksponering med
responsprevensjon (ERP) (3). Pasienten ble satt
på 25 mg sertralin (Zoloft) daglig i en uke. Denne
ble deretter økt til 50 mg, som ble vedlikeholds
dosen. Både pasienten og foreldrene fikk psyko
logisk behandling med fokusområder beskrevet i
ramme 1. Det var ingen terapeutassisterte ekspo
neringer, kun veiledning av foreldre, som gjen
nomførte eksponeringene.
Til barn med tvangslidelse benytt es vanligvis
først psykologisk behandling i form av ekspo
nering med responsprevensjon (ERP), senere
i forløpet gis medikamentell behandling ved
manglende effekt (3). Her ventet man ikke
med medikasjon, og sertralin, en selektiv se
rotoninreopptakshemmer, ble valgt. Sertralin
antas å ha effekt på tvangstanker og -handlin
ger ved spesifikt å hemme serotoninopptak i
nerveterminalene og er indisert ved tvangs
lidelse hos barn og ungdom. Samtidig ble det
gitt psykologisk behandling.
Det var flere grunner til at kombinasjons
behandling ble valgt. Den nevrodegenerative
sykdommen gjorde at pasienten ikke kunne
delta i behandlingen på samme måte som so
matisk friske barn (f.eks. ukentlige timer) og
det var initialt usikkert om det var mulig å
fokusere på eksponeringsoppgavene. Redu
sert syn gjorde det umulig å bruke visuelle
hjelpemidler som vanligvis er til nytte ved
eksponering med responsprevensjon hos
barn, spesielt dem med kognitive vansker. Det
var usikkert hvor raskt det ville oppstå tap av
fungering og/eller nye symptomer. I tillegg
styrte omfanget av tvangshandlingene all tid
hjemme i en familie med allerede mange om
sorgsoppgaver. Kapasiteten for tett oppføl
ging på sykehuset var også begrenset. Be
handlingen ble dermed avhengig av en tett ere
foreldrestyring enn det som er vanlig, selv om
foreldrene hadde regelmessig telefonisk kon
takt med behandler. Det ble lagt vekt på at
foreldrene regelmessig skulle ha korte møter
med barnet sitt der de formulerte konkrete
avtaler om trinn i eksponeringen og hvordan
de skulle hjelpe til under øvelsene. De måtte
bruke verbale påminninger og visualisere bil
der i kommunikasjonen. Til tross for tilpas
ningene i behandlingen var det fortsatt usik
kert om denne ville være nyttig.

Ramme 1

Fokusområder for den psykologiske
behandlingen
1 Psykoedukasjon
Pasienten og foreldrene fikk informasjon
om tvangslidelse, inkludert akkomodasjon
(at foreldrene blir med på tvangshandlingene)
2 Gradering
Symptomene ble gått igjennom i detalj.
Sammen graderte pasienten og foreldrene
handlingene ut fra hvor vanskelige de var
å stå imot (brukte «trapp» som bilde på
vanskelighetsgrad). Innenfor hvert hovedområde (f.eks. slå av og på lysbrytere), ble
vanskelighetsgraden ytterligere vurdert
(ulike lysbrytere i ulike rom). De fikk i oppgave å starte eksponeringen ved å øve på
det de antok ville bli enklest (la være å slå
av og på den bryteren pasienten var minst
opptatt av), for å sikre suksess og motivasjon for videre eksponering
3 Bevisstgjøring
For å bevisstgjøre pasienten om hvor
vanskelig det var å motstå handlingene
og erfare at det kunne bli mindre vanskelig
i løpet av eksponeringsøvelsen, skulle
foreldrene hjelpe til å gradere ubehaget
ved å visualisere et termometer (målt fra
1–10) underveis i øvelsene
4 Verktøy
Pasienten og foreldrene diskuterte seg
frem til hvilke verktøy som kunne brukes
for å klare å motstå ubehaget som oppstår
når man ikke gjør handlingene (bruk av
iPad, snakke om favorittdyr mv.)
5 Eksponering med responsprevensjon
og habituering
Pasienten skulle gjøre eksponeringsøvelsene lenge nok, til at ubehaget ved ikke
å gjøre handlingene faktisk avtok, dvs. at
den handlingen de til enhver tid jobbet
med, ikke «måtte gjøres»
6 Belønninger
Barnet og foreldrene avtalte belønninger
på kort og lengre sikt
7 Tett foreldreoppfølging
I tillegg til det daglige arbeidet hadde
pasienten og foreldrene korte ukentlige
møter der de gikk gjennom fremgang og
utfordringer og avtalte belønninger. For
eldrene hadde før møtene avtalt seg imellom hva de ville snakke om, da pasienten
ikke klarte lengre samtaler om temaene.
Foreldrene kunne ta telefonisk kontakt
med behandler. Behandler ringte mor
ukentlig den første tiden etter oppstart.
Første kontroll på sykehuset var etter en
måned.
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Tabell 1 Pasientens skårer på Children’s Obsessive Compulsive Inventory (CHOCI) før og ett er behandling
(kun utsagn der pasienten skåret på symptomer). Gradering: 1 = ikke, 2 = litt, 3 = veldig

CHOCI-utsagn

Før

Etter

Jeg føler at jeg må gjøre vanlige ting i hverdagen på nøyaktig same måte
hver gang jeg gjør dem

2

2

Jeg sjekker ting som vannkraner og brytere om og om igjen

3

1

Jeg blir veldig opprørt om tingene mine ikke alltid er på akkurat samme
sted

2

2

Jeg blir ofte hengende etter i skolearbeidet mitt fordi jeg skriver de samme
ordene om og om igjen

2

1

Jeg bruker mye tid hver dag på å sjekke ting om og om igjen

3

2

Jeg har ofte problemer med å gjøre ting ferdig fordi jeg trenger å være
absolutt sikker på at alt er nøyaktig riktig

3

2

Jeg sjekker om og om igjen at dørene eller vinduene mine er stengt,
selv om jeg prøver å ikke gjøre det

3

1

For å estimere behandlingseffekt underveis s varte
pasienten og foreldrene på et spørsmål om tid
brukt på tvangshandlingene. Før behandlingen
brukte barnet > 8 timer daglig på handlingene.
2–3 uker etter behandlingsstart opphørte en av
tvangshandlingene spontant (toalettbesøk), tro
lig som en effekt av sertralin. Én måned ut i be
handlingen hadde tvangshandlingene avtatt
betydelig (til 3–4 timer daglig). Da hadde pasien
ten blitt eksponert for å stå imot det å slå av og
på lysbrytere. I begynnelsen syntes foreldrene at
det var vanskelig å bruke så lang tid på én bryter,
men når de så mestringen, ga det mening. De
hadde korte ukentlig møter der de muntlig av
talte ukeplan, bruk av verktøy og belønning ved
gjennomføring. Én belønning som barnet valgte,
var å spise på restaurant. Etter seks måneder ble
det brukt mindre enn én time daglig på tvangs
handlingene. Se tabell 1 for skårer før og etter
behandling for de CHOCI-spørsmål der pasienten
skåret høyt før behandling.
Familien erfarte at ved å bruke tid på de enk
leste oppgavene i starten ble det lettere å motstå
de vanskeligste tvangshandlingene. De syntes
ikke at det var noe igjen å øve på etter seks må
neder, da handlinger ikke lenger ble gjentatt
Ramme 2

Pasientens råd til andre barn
med tvangslidelse
«Når du føler en tanke,
at du liksom må gjøre det.
Venn deg til at den er der,
og prøv å takle det.
Da fikser du det!»
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(ramme 2). Likevel kunne de se at barnet kunne
bli opptatt av ulike klikkelyder og at overgangs
situasjoner krevde mye tid. De merket tendens til
gjentagelse av handlinger ved kjedsomhet, noe
som ga en viss bekymring for mulig tilbakefall.
Imidlertid følte foreldrene seg trygge på at de nå
hadde tilg jengelige verktøy om tvangshandlin
gene skulle komme tilbake, inklusive å fortsett e
med de korte ukentlige møtene. Barnet sa selv at
det var spesielt nyttig å bruke «trapp», belønnin
ger, ukentlige møter og termometer (ramme 1).

Diskusjon
Nevrodegenerative sykdommer gir progres
sivt tap av nevroner i sentralnervesystemet og
kan gi gradvis tap av syn, motorikk og kogni
sjon (språk, hukommelse, konsentrasjon)
etter en periode med normal utvikling (4). I
sykdomsforløpet er også epilepsi vanlig, men
denne pasienten hadde foreløpig ikke hatt
anfallssuspekte episoder. Den kumulative
insidensen av nevrodegenerative sykdommer
hos barn er beregnet til 0,6 per 1 000 levende
fødte (5).
For å fylle kriteriene for en tvangslidelse
(OCD) må en pasient oppleve gjentagende,
uønskede og ubehagelige tanker og/eller gjen
tatt e, unytt ige handlinger eller ritualer som
gjøres for å dempe angst, ofte for å hindre
konkrete hendelser, som for eksempel ulykke/
skade. Hvis tvangshandlingene motstås, blir
angsten verre (2). Det er kjent at psykiske
l idelser forekommer 3–4 ganger hyppigere
hos barn med kognitive vansker enn hos barn
uten slike vansker (6). Symptomer på ulike

psykiske lidelser er rapportert å være vanlig
gjennom forløpet av nevrodegenerative syk
dommer, men litt eraturen er preget av kasui
stikker. Likevel, i en studie på barn med en
undergruppe av nevrodegenerative sykdom
mer (n = 258, alder 0–14 år) ble det rapportert
om høy forekomst av atferdsvansker, men
også om angstsymptomer hos 36 – 73 % av
barna (varierende for ulike sykdommer) (7). I
en oversiktsartikkel om en annen undergrup
pe av nevrodegenerativ sykdom ble det rap
portert om psykiske symptomer hos et flertall
av barna og angstsymptomer hos 45 % (8).
Det har vært pekt på at det er behov for å
utvikle behandling for barn med høy risiko
for psykisk lidelse, som f.eks. ved syndromer
(9), men foreløpig finnes få konkrete råd for
klinikere med pasienter med spesifikke
sjeldne sykdommer. Man må lene seg på litt e
ratur fra studier på somatisk friske barn eller
barn med f.eks. utviklingsforstyrrelser. For
klinikere kan det være nyttig å kjenne til at
det er utviklet en norsk praksismanual som
blant annet anbefaler tilpasninger ved psyko
logisk behandling av tvangslidelser ved utvik
lingsforstyrrelser (10). Det er kjent at kombi
nert behandling med sertralin og ekspone
ring med responsprevensjon er effektiv be
handling for tvangslidelser hos barn (11), men
om det gir bedre effekt med sertralin i tillegg
til eksponering med responsprevensjon er
uklart pga. få studier (12). Det kan dermed
være mest effektivt å gi psykologisk behand
ling alene en periode, også hos barn med in
tellektuell funksjonssvikt (13). Hvis man like
vel av ulike grunner begynner med medika
mentell behandling, vil det som regel gjenstå
tvangspregede symptomer der psykologisk
behandling kan være nyttig (11).
Å tilby eksponering med responspreven
sjon alene til barn som har kognitive vansker,
fører med seg både praktiske og teoretiske
problemer: Behandling av psykiske lidelser
hos denne gruppen barn i helsetjenesten kan
være mangelfullt prioritert, med den konse
kvens at barn kan bli unødvendig medisinert.
I tillegg kan barneleger som behandler nev
rodegenerative sykdommer, mangle kompe
tanse på psykologisk behandling. Hvis de
likevel gir slik behandling selv, kan det være
nytt ig med veiledning av en terapeut som har
erfaring med tvangslidelser, ikke minst hvis
behandlingen ikke gir effekt. Klinikere antar
ofte at barn med kognitive vansk
 er vil ha pro
blemer med å f ølge en terapi. Dette til tross
for at en oversiktsartikkel konkluderte med
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at i hvert fall de med lett ere grad av slike vans
ker kan ha effekt av psykologisk behandling
(14).
I tråd med denne studien har også tidligere
kasuistikker vist at det er mulig å behandle
barn med kognitive vansker, også for tvangs
lidelser (15). For å lykkes med psykologisk be

handling hos barn med tilleggsvansker, er det
likevel viktig å tilpasse behandlingen til bar
nets forutsetninger (9). For denne pasienten
innebar det sjeldnere konsultasjoner enn det
som er vanlig, og at behandlingen ble gjen
nomført av foreldrene med veiledning over
telefon.
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En mann i 40-årene
med økende pustevansker

En tidligere frisk mann ble innlagt
på lokalsykehuset med økende
dyspné, feberfølelse og redusert
allmenntilstand. I løpet av kort tid
ble han kritisk syk med respirasjons
svikt og infiltrater i lungene. Først da
et sjeldent, immunologisk syndrom
ble mistenkt, ble det konkludert med
alvorlig bakenforliggende sykdom.

E

n tidligere frisk mann i 40-årene ble
innlagt på lokalsykehuset med spørs
mål om endokarditt. Han hadde flere
ukers sykehistorie med feberfølelse,
vekttap på cirka 5 kg, tørrhoste og
nattesvett e. Fastlegen hadde avdekket
en antatt nyoppstått bilyd over hjertet. Pasienten
beskrev økende dyspné og påfallende dårlig kon
disjon. Han røkte ikke, hadde ingen allergier og
brukte ingen faste medisiner. Han hadde kontor
jobb, og sykehistorien gav ingen mistanke om
miljøfaktorer som kunne påvirke lungefunksjo
nen. To måneder tidligere hadde han blitt operert
for en distal radiusfraktur med åpen reposisjon
og innsetting av titanplate. Ved kontroll av frak
578

turen var det tilfredsstillende forhold og ingen
tegn til infeksjon.
Funn ved klinisk undersøkelse ble beskrevet
som normale. Det var ingen cyanose, og det ble
ikke palpert forstørrede lymfeknuter eller hepatosplenomegali. Auskultasjon av hjertet og lungene
var normal, og perifer oksygenmetning var 96 %
i romluft.
Blodprøver viste SR 31 mm/time (referanseom
råde 1–12 mm/time), CRP 18 mg/l (0,0–4,0 mg/l),
prokalsitonin 0,21 ng/ml (< 0,5 ng/ml), hemoglo
bin 11,9 g/dl (13,4 – 17,0 g/dl), ferritin 720 µg/l
(30 – 400 µg/l), laktatdehydrogenase 1 733 U/l
(105–205 U/l), INR 1,3 (0,8–1,2), fibrinogen 4,3 g/l
(2,0–4,0 g/l), D-dimer < 0,27 mg/l (0,0–0,4 mg/l).
Øvrige prøver inkludert leverprøver, nyreprøver,
elektrolytt er, NT-ProBNP (N-terminalt pro-B-type
natriuretisk peptid), MCV og antall retikulocytt er
var normale. Urinstiks viste 1+ på albumin. Hur
tigtest for mononukleose (Monospot) var negativ.
Røntgen av lungene påviste ikke patologi. Ved
ekkokardiografi fant man ikke holdepunkter for
endokarditt, og ellers var det upåfallende forhold,
bortsett fra en liten aortainsuf
fisiens.
Feber og generell sykdomsfølelse er en vanlig
problemstilling og kan ha mange årsaker.
Pasienten ble utredet bredt med tanke på in
feksiøse og ikke-infeksiøse inflammatoriske

tilstander samt malignitet. Man fant lav kon
sentrasjon av hemoglobin og markert for
høyet konsentrasjon av laktatdehydrogenase
(LD). LD finnes i cytoplasma i alle kroppens
celler, og enzymkonsentrasjonen er i ulike vev
1 500–5 000 ganger høyere enn i plasma. LD er
derfor en uspesifikk markør på celleskade. En
rekke tilstander kan gi forhøyede verdier. Hos
denne pasienten var det ingen holdepunkter
for hemolyse, lungeembolisme, hjerteinfarkt
eller leversykdom.
Tilstanden ble vurdert å være en uavklart
systemisk sykdom. CT-undersøkelse av halsen,
brystkassen, buken og bekkenet viste kun
splenomegali. For øvrig var nyrer, binyrer,
lever og lungeparenkym upåfallende, og det
var ingen lymfadenopati. På blodutstryk ble
det bemerket atypiske monocytter hvorav
enkelte var «blastlignende». Det ble derfor
også gjort beinmargsundersøkelse i form av
biopsi, aspirat til væskestrømscytometri, mu
tasjonsanalyser og utstryk. Beinmargsbiopsi
viste over middels cellerik marg uten holde
punkter for neoplasi. Væskestrømscytometri
viste et generelt «aktivert» bilde passende
med infeksjon eller inflammasjon. Pasienten
ble utskrevet uten behandling, men med av
tale om snarlig poliklinisk time.
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Figur 1 PET-CT viste kraftig opptak av 18F-fluordeoksyglukose diffust i lungeparenkymet (gult).

De neste dagene hadde pasienten fortsatt episo
der med subfebrilia og økende dyspné, i tillegg til
generelt nedsatt allmenntilstand. Det ble utført
PET-CT, som viste tegn til utbredt, diffust opptak
av 18F-fluordeoksyglukose (18F-FDG) i begge lunger
samt reaktiv milt og beinmarg (figur 1). Differen
sialdiagnoser som ble foreslått, inkluderte infek
sjon, lymfom og hypersensitivitetspneumonitt.
PET-CT er en modalitet der PET og multisnitt-CT
kombineres. Den vanligste markøren er radio
aktivt 18F-FDG, en glukoseanalog som fungerer
som markør for metabolsk aktivitet i vev. PETdetektoren registrerer hvor den radioaktive
strålingen konsentreres i kroppen, og dett e
korreleres til de anatomiske strukturene på
CT-bildene. Økt 18F-FDG-opptak på PET-CT kan
f.eks. ses ved økt celledeling i maligne svulster,
økt aktivitet i leukocytt er ved infeksjoner og
ved ikke-infeksiøse inflammasjonstilstander.
Pasienten fikk poliklinisk oppfølging fem dager
etter utskrivelse. På grunn av mistanke om infek
siøs prosess i lungene ble det forskrevet en anti
biotikakur med azitromycin i 14 dager. Pasienten
ble også henvist til lungespesialist for vurdering.
Ved undersøkelse på lungepoliklinikk tre uker
senere fant man belgfunksjon og total lunge
kapasitet i nedre normalområde og redusert
diffusjonskapasitet, som var 44 % av forventet.
Tilstander som kan føre til en kombinasjon av
relativt velbevart belgfunksjon kombinert
med nedsatt gassdiffusjon, er bl.a. intersti
tielle lungesykdommer, pulmonal vaskulær
sykdom, anemi, hepatopulmonalt syndrom
og økt karboksyhemoglobin (1).
T IDSSKR NOR LEGEFO REN NR . 6, 2020; 14 0

Figur 2 CT av lungene med flekkvise, bilaterale mattglassfortetninger (piler).

Ut fra funn og sykehistorie ble det konkludert
med lungesykdom som årsak til pasientens pla
ger. Få dager ett er undersøkelsen rapporterte pa
sienten om økende symptomer. Han måtte nå
hvile to ganger når han gikk opp trappen hjemme, fikk anfall med dyspné ved gange på flat
mark og hadde stadig feber.
En uke etter siste kontakt ble det tatt blodprø
ver som viste CRP 25 mg/l (0,0–4,0 mg/l), LD sti
gende til > 2 500 U/l (105–205 U/l) og angiotensin
konverterende enzym (ACE) 90 U/l (18–65 U/l).
Som tidligere hadde pasienten lett anemi og nor
male leukocytt- og blodplateverdier. Perifer oksy
genmetning var falt til 92 % (94–99 %). Analyse av
arteriell blodgass viste pH 7,49 (7,35–7,44), pO2 9,3
kPa (10,0–14,0 kPa), pCO2 3,0 kPa (4,7–6,0 kPa),
HCO3− 17 mmol/l (21–26 mmol/l), baseoverskudd
−5 mmol/l (±3 mmol/l) og laktat 2,5 mmol/l
(0,4–0,8 mmol/l). Lav pO2 og samtidig lav pCO2
var forenlig med oksygeneringssvikt til tross for
hyperventilasjon.
CT av brystkassen viste nå at det i løpet av fire
uker var tilkommet bilaterale, flekkvise matt
glassfortetninger med utsparing av lungetop
pene og helt basale deler av lungene (figur 2).
I tillegg til differensialdiagnosene beskrevet
på PET-CT ble interstitielle sykdommer og
blødning grunnet vaskulitt foreslått som dif
ferensialdiagnoser.
Pasienten ble raskt dårligere og ble innlagt på
lokalsykehuset fem dager senere. Dagen ett er ble
han overflytt et til lungemedisinsk avdeling ved et
større sykehus for videre utredning. Ut fra fun
nene som forelå på dette tidspunktet, ble intersti
tiell lungesykdom mistenkt. Til tross for forhøyede

ACE-verdier passet det kliniske og radiologiske
bildet dårlig med sarkoidose. Infeksjoner, inklu
dert Pneumocystis jiroveci-pneumoni, ble også
fortløpende vurdert. Det var ingen holdepunkter
for at pasienten hadde nedsatt immunforsvar.
Pasienten ble bronkoskopert med normale endobronkiale funn foruten lett injiserte slimhinner.
Celletelling i bronkoalveolær lavage-væske viste
16 % polymorfnukleære granulocytter (< 3 %), 40 %
lymfocytter (10–15 %) og 44 % makrofager (> 85 %).
Prøven ble også sendt til væskestrømscytome
trisk, cytologisk og mikrobiologisk undersøkelse.
Analyse av celler i bronkoalveolær lavage-væske
kan være et nytt ig diagnostisk hjelpemiddel
hos pasienter med mistenkt interstitiell lunge
sykdom. Hos denne pasienten fant man over
vekt av lymfocytter, noe som er assosiert med
blant annet granulomatøs inflammasjon (sar
koidose, hypersensitivitetspneumonitt), nonspesifikk interstitiell pneumoni, legemiddel
reaksjoner, lymfoid interstitiell pneumoni,
kryptogen organiserende pneumoni og lym
fom (2, 3). Det ble ikke funnet maligne celler
ved cytologisk undersøkelse av væsken fra
bronkoalveolær lavage. Mikrobiologiske prø
ver, inkludert P. jiroveci, var negative.
Pasientens tilstand forverret seg ytterligere.
Han følte seg generelt medtatt og svimmel, og
hadde vedvarende feber og nattesvette. Han
hadde nå en respirasjonsfrekvens på 20 pust/
min. Analyse av blodgass tatt i romluft viste pH
7,46 (7,35 – 7,44), pO2 8,18 kPa (10,0 – 14,0 kPa),
pCO2 3,45 kPa (4,7 – 6,0 kPa), baseoverskudd
−6 mmol/l (± 3 mmol/l) og laktat 4,7 mmol/l
(0,4–0,8 mmol/l).
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Tabell 1 Diagnostiske kriterier fra 2004 for (sekundær) hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) (6, 12). Fem av
åtte kriterier må være oppfylt for å stille diagnosen. Kriteriene pasienten oppfylte, er haket av.

Kriterium

Oppfylt

1

Feber

√

2

Splenomegali

√

3

Cytopeni som affiserer minst to cellerekker i perifert blod

4

Fastende triglyserider ≥ 3,0 mmol/l eller fibrinogen ≤ 1,5 g/l

5

Hemofagocytose i beinmarg, milt eller lymfeknuter

6

Lav eller fraværende aktivitet av NK-celler (natural killer cells)

7

Ferritin ≥ 500 µg/l

√

8

Løselig interleukin-2-reseptor ≥ 2 400 U/ml

√

Klinisk undersøkelse og blodgassanalyse var
forenlig med økende respirasjonssvikt uten
CO2 -retensjon. Laktatverdi over 4,0 mmol/l
betegnes vanligvis som laktacidose, men hos
denne pasienten var acidosen både respirato
risk og metabolsk kompensert. Årsaker til
laktacidose inkluderer hypoperfusjon av vev,
diabetes mellitus, alkoholisme, hiv-infeksjon,
mitokondriedysfunksjon og enkelte medika
menter (4). I tillegg kan det ses høye laktatver
dier ved maligne sykdommer.
Ny CT-undersøkelse av brystkassen tatt cirka seks
uker ett er første innleggelse på lokalsykehus viste
tydelig progresjon av bilaterale lungefortetninger,
og det var ikke holdepunkter for lungeembolisme.
Lungefunksjonsundersøkelser viste ytt erligere
r eduksjon av lungevolumer og fortsatt redusert
diffusjonskapasitet.
Til tross for en omfattende utredning var det
fortsatt ikke avklart hva som feilte pasienten.
Han ble raskt dårligere, både allment og re
spiratorisk, til tross for behandlingen som ble
forsøkt. Man ønsket lungebiopsi, og bronko
skopisk biopsi med kryoprobe ble diskutert.
På grunn av respirasjonssvikt avsto man fra
denne undersøkelsen i frykt for pneumotho
rax og blødning.
På grunn av mistanke om en interstitiell lunge
sykdom i rask utvikling ble det startet behandling
med prednisolon (60 mg × 1 per os) og cefotaksim
(2 g × 3 intravenøst). Etter oppstart av behandling
med kortikosteroider og antibiotika følte pasien
ten seg bedre. Imidlertid tilkom stigning i lever
enzymverdier, uten at man fant patologiske for
andringer ved ultralydundersøkelse av lever og
galleveier. Grunnet usikkerhet rundt årsaken til
leverpåvirkningen, ble cefotaksim seponert og
erstatt et av penicillin (1,2 g × 4 intravenøst).
5 80

√

Leverenzymverdiene fortsatt e likevel å stige, og
pasienten ble igjen raskt dårligere. Ny bronko
skopi viste nok en gang normale endobronkiale
forhold, og analyser etter bronkeoalveolær lavage
viste et lymfocyttdominert bilde uten funn av ma
ligne celler.
Vedvarende feber, splenomegali, forhøyet LDverdi på 1 695 U/l (105–205 U/l) og ferritin på 2 085
µg/l (30–400 µg/l), i tillegg til lungeforandrin
gene, gav nå mistanke om at pasienten kunne ha
den sjeldne og alvorlige tilstanden hemofago
cytisk lymfohistiocytose. Høye verdier av triglyse
rider på 8,11 mmol/l (0,45–2,60 mmol/l) og svært
høye verdier av løselig interleukin-2-reseptor (IL2-reseptor) på 12 379 U/ml (158–623 U/ml) styrket
denne mistanken. Ved ny beinmargsundersøkelse
ble det imidlertid ikke påvist hemofagocytose
eller beinmargsfremmede celler. Pasienten hadde
heller ikke cytopeni (neutopeni eller trombocyto
peni), noe som er vanlig ved alvorlig hemofagocytisk lymfohistiocytose.
Hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) er
en hyperinflammatorisk, livstruende tilstand
som skyldes eksessiv aktivering av det cellu
lære immunapparatet (makrofager, cytotok
siske T-celler). Utløsende årsak hos voksne er
oftest maligne hematologiske sykdommer
(56 %), særlig non-Hodgkins lymfom (35 %),
eller infeksjon (24 %) (5). Den aktuelle pasien
ten innfridde et tilstrekkelig antall kriterier
(fem av åtte) for å stille diagnosen (tabell 1)
(6). Ved HLH er det avgjørende for prognose
og behandling å finne utløsende årsak. Be
stemmelse av serumnivå av løselig IL-2-resep
tor som tegn på T-celleaktivering er viktig, og
ved svært høye verdier, som hos denne pasien
ten, var lymfom en høyst aktuell differensial
diagnose. De høye LD-verdiene trakk i samme
retning.

På grunn av mistanke om hemofagocytisk lymfohistiocytose med bakenforliggende malign hema
tologisk sykdom ble pasienten overflytt et til inten
sivavdelingen på Rikshospitalet, der Avdeling for
blodsykdommer og Seksjon for klinisk immuno
logi og infeksjonsmedisin ved Oslo universitets
sykehus er lokalisert. Pasienten ble oppfatt et som
våken og klar, men var subfebril og oksygenkre
vende.
I løpet av fire dager forverret tilstanden seg
raskt med fallende oksygenmetning, avtagende
diurese og stigende verdier på leverprøver. Det ble
tatt ny PET-CT, og denne viste nå, i tillegg til lunge
forandringene, hepatosplenomegali og oppfylninger i binyrene med svært høyt 18F-FDG-opptak, noe
som kunne tyde på lymfom. Det ble derfor tatt
laparoskopisk biopsi fra venstre binyre. Før svar
på biopsien forelå, ble det på vital indikasjon og
sterk mistanke om at pasienten hadde et aggres
sivt lymfom, startet behandling med syklofosfamid (400 mg intravenøst) dag 1–5 og deksametason (10 mg × 2 intravenøst).
Det finnes ingen spesifikk behandling mot
hemofagocytisk lymfohistiocytose, men sik
temålet er å bremse eller oppheve vevsdes
truerende hyperinflammasjon. Den klassiske
behandlingen har vært en kombinasjon av
deksametason og etoposid (7). Immunsuppri
merende behandling med pan-lymfocytt-anti
stoffet alemtuzumab, kalsinevrinhemmeren
ciklosporin og antitymocyttglobulin (ATG)
brukes også (6). Det viktigste angrepspunktet
for behandling er imidlertid den utløsende
årsaken til sykdommen. Hos denne pasienten
valgte vi å starte med syklofosfamid og deksa
metason, som begge er virksomme ved lym
fom, og som i dette tilfellet gav en øyeblikke
lig antiinflammatorisk effekt. Etoposid er
vanskelig å dosere ved hypoalbuminemi og
ble først lagt til etter at albuminverdiene var
normaliserte.
De svært høye laktatverdiene (høyeste verdi
19 mmol/l og samtidig pH 7,18) hadde ikke latt seg
korrigere med bikarbonattilførsel. Nivåene nor
maliserte seg først ett er oppstart av cytostatika
behandling, hvilket indikerte at laktatproduksjo
nen var drevet av kreftceller. Dett e fenomenet
kalles Warburg-effekten, og innebærer at tumor
cellene har økt glykolyse, og at pyruvat omdannes
til laktat selv under aerobe betingelser (8). Tre
dager ett er oppstart av behandling forelå histo
logisk diagnose. Biopsi av binyre viste diffust stor
cellet B-cellelymfom og aktivert B-celletype, posi
tiv for B-cellemarkøren CD79a, som er assosiert
med ekstranodal sykdom.
På dag 6 ble det gitt modifis ert CHOP-kur (sykTID SS K R NO R L EG EFO R E N N R . 6, 2020 ; 14 0
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lofosfamid, doksorubicin, vinkristin, deksametason). Pasientens tilstand forverret seg med økende
oksygenbehov og utmattelse, og han hadde
vansker med å holde frie luftveier. Det ble derfor
beslutt et å intubere pasienten. Han hadde hypo
albuminemi og væskeretensjon med vektopp
gang på 22 kg, som senere ble korrigert med dia
lysebehandling.
Pasienten ble ekstubert ett er fem dagers be
handling med respirator. Dagen etter ble han
overflytt et til Avdeling for kreftbehandling ved
Radiumhospitalet, der man fortsatt e intensiv kje
moterapi med blokk-kurer (GMALL02). Forløpet
var komplisert med binyrebarksvikt, utt alt obsti
pasjon og pseudoobstruksjon av tykktarmen
(Ogilvies syndrom). Ved sluttevaluering fem må
neder ett er behandlingsstart var det nærmest
fullstendig tilbakegang av alle tidligere påviste
forandringer i lungene og buken. Tre år etter av
slutt et behandling hadde pasienten ingen tegn
til residiv.

Diskusjon
Lymfom kan manifestere seg på ulike måter
og kan være vanskelig å diagnostisere. Pasien
ter med diffust storcellet B-cellelymfom er
ofte alvorlig syke med allmennsymptomer
(feber, nattesvett e, vektt ap), utbredte tumor
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forandringer og rask sykdomsprogresjon.
Mistanke om lymfom ett er gitt e kriterier ut
løser såkalt pakkeforløp for lymfomer. Median
alder ved sykdomsdebut er relativt høy (70 år),
og like mange menn som kvinner får denne
formen for lymfom. Sykdommen krever rask
behandling på sykehus med spesialkompe
tanse på området. Ubehandlet har pasientene
en levetid på høyst noen måneder. Nesten
40 % av pasientene har primær ekstranodal
sykdom. Diagnosen stilles ved immunpato
logisk undersøkelse av ferskt materiale, helst
kirurgisk skjærebiopsi, eventuelt utt ak av hele
lymfeknuter. Dersom klinisk undersøkelse og
CT fra hals til bekken ikke avdekker patolo
giske forandringer tilgjengelige for b
 iopsi, er
det nyttig å supplere med FDG-PET-CT, som
denne kasuistikken illustrerer. Hos alvorlig
syke pasienter må man strekke seg langt
for å få gode biopsier av vev som framstår pa
tologisk på PET-CT eller CT. Vi regner i dag
med at minst 60 % av alle pasientene med dif
fust storcellet B-cellelymfom blir kurert for
sykdommen med kombinert kjemoimmun
terapi (9).
Presentasjonsformen hos denne pasienten
var vedvarende feber, dyspné og redusert all
menntilstand. Han hadde svært rask syk
domsprogresjon, fra symptomfri til kritisk
syk i løpet av to måneder. Man tenkte tidlig på
malignitet, og det ble blant annet tatt to bein

margsbiopsier uten at dett e kunne påvises.
Bildet ble dominert av respirasjonssvikt og
radiologiske funn i lungeparenkymet som ut
viklet seg raskt. Primær lungesykdom var der
for lenge den viktigste arbeidshypotesen.
Udiagnostisert malign sykdom er ikke en
hyppig årsak til respirasjonssvikt, og det kan
ta tid før en diagnose foreligger. Oftest vil det
dreie seg om spredning fra solide tumorer i
form av lymfangitis carcinomatosa, og pro
gnosen er da dårlig. Lymfom som årsak til
respirasjonssvikt er sjelden (10, 11).
Mistanken om hemofagocytisk lymfohistio
cytose (HLH) førte derfor til at fokuset i utred
ningen av denne pasienten endret seg dras
tisk. Høy konsentrasjon av laktatdehydro
genase og løselig interleukin-2-reseptor styr
ket mistanken om lymfom. Sykehistorien
understreker også at det kan være behov for
å gjenta undersøkelser som CT og PET-CT selv
om disse i utgangspunktet ikke har gitt avkla
ring. Hos alvorlig syke voksne pasienter der
HLH mistenkes, vil det være sterk indikasjon
for rask og grundig diagnostikk med tanke på
underliggende malign sykdom, i første rekke
lymfom, noe denne kasuistikken illustrerer.
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Sarkom i hjertet

En tidligere frisk og velfungerende
ung kvinne ble innlagt på akuttpsy
kiatrisk avdeling med spørsmål
om depressiv psykose. Det skulle
vise seg at hun hadde et stort sar
kom i venstre atrium.

E

n kvinne i slutten av 20-årene ble
frivillig innlagt på akuttpsykiatrisk
avdeling med spørsmål om depres
siv psykose. Hun var tidligere frisk,
men hadde siste måned før innleg
gelsen hatt influensalignende
symptomer med redusert fysisk form, søvn
problemer og etter hvert psykotiske sympto
mer i form av hørselshallusinose og parano
ide forestillinger om overvåkning. Hun hørte
en stemme som sa at «du vil dø om du sovner»
og «pust, ellers kommer du til å dø».
Ved mottak ble pasienten vurdert som psy
kotisk, men ikke deprimert, og det ble startet
antipsykotisk behandling. Blodtrykket var på
148/102 mm Hg og pulsen 101 slag/minutt, vur
dert som betinget i angst og uro. De først e
dagene etter innleggelsen var hun preget av
slapphet og slitenhet, og hun fikk etter hvert
halsvondt og feber. CRP ble målt til 113 mg/l
5 82

(referanseverdi 0–4 mg/l) og leukocytter 14,7 ·
109/l (referanseverdi 3,5–10,0 ·109/l).
Hun ble vurdert somatisk i medisinsk mot
tak, og man startet behandling med antibio
tika for akutt faryngitt. Dette ga noe effekt på
CRP- og leukocyttverdiene, men vedvarende
forhøyet senkningsreaksjon på 60 mm (refe
ranseverdi 1–17 mm). Det ble avdekket anemi
med hemoglobinnivå på 9,7 g/dl (referanse
verdi 11,7 – 15,3 g/dl), som man antok kunne
være sekundært til kraftige menstruasjons
blødninger.
Pasientens allmenntilstand forverret seg
ytterligere, med svimmelhet, tungpustethet,
høy respirasjonsfrekvens og puls, noe som
dels ble oppfattet som bivirkninger av den an
tipsykotiske medisineringen. Ved ny somatisk
undersøkelse på psykiatrisk avdeling h
 ørte
man splittet 2. hjertetone og en uspesifisert
bilyd i form av gnisse/suselyder. Det ble påvist
krepitasjoner basalt over lungene og ødemer
i underekstremitetene. EKG viste sinustakykardi uten tegn til iskemi. Pasienten ble inn
lagt på medisinsk avdeling for avklaring av
somatisk tilstand. Hun fremstod da uten alvor
lige psykiatriske symptomer og med bedret
evne til å gjøre rede for egen situasjon.
Bildediagnostisk utredning med røntgen
thorax (figur 1) viste funn som kunne passe
med stuvning. Pasienten var ung uten kjent

hjertesykdom, og man vurderte derfor stuv
ning som mindre sannsynlig. Ut ifra røntgen
bildene ble det reist mistanke om luftveis
infeksjon eller mulig interstitiell lungesyk
dom, differensialdiagnostisk stuvning. CT
thorax (figur 2) avdekket en oppfylning i
venstre atrium og bekreftet tegn til stuvning.
Ekkokardiografi viste en stor ekkohomogen,
velavgrenset og stilket tumor utgående fra
atrieseptum, som nær utfylte venstre atrium
og i diastole obstruerte mitralostiet. Funnet
ga mistanke om myksom. Hun hadde sikker
leiebetinget dyspné ved undersøkelsen.
Pasienten ble overflyttet til universitets
sykehus og operert med eksisjon av tumor i
venstre atrium nær septum. Peroperativt av
dekket man ytterligere en tumor i venstre at
rium ved bakre mitralannulus, som også ble
eksidert. Få uker etter operasjonen ble det
overraskende påvist residiv i venstre atrium.
I tillegg var det separate tumorsuspekte lesjo
ner i høyre og venstre atrium. Den histolo
giske diagnosen viste seg å være intimalt sar
kom. Positronemisjonstomografi (PET)-CT
påviste to metastaser i magesekken.
Cellegiftbehandling ble igangsatt, og hun
responderte betydelig. Det ble gjort omfat
tende radikal reseksjon av residivet i hjertet
samt fjerning av metastaser i magesekken.
Postoperativ strålebehandling av hjertet ble

TID SS K R NO R L EG EFO R EN NR . 6, 2020 ; 14 0 : 5 82–3

KO R T K ASU IST I K K

Figur 1 Røntgen thorax viste retikulonodulære fortetninger, struttende lungekar,
Kerley B-linjer og forstørret hjerte.

vurdert, men man valgte å avstå grunnet høy
risiko for hjertesvikt på lang sikt. Hun følges
nå hver 3. måned med CT av hjertet og trans
øsofageal ekkokardiografi med tanke på lokalt
residiv, og CT av thorax, abdomen og bekken
med tanke på metastaser. Pasienten har ikke
hatt behov for kontakt med psykisk helsevern
eller brukt psykofarmaka etter utskrivningen
fra psykiatrisk avdeling, selv om hun opplever
at prosessen med cellegift og operasjoner har
vært en stor belastning. Ett år etter innleggel
sen på psykiatrisk avdeling har hun ingen psy
kiatriske symptomer eller søvnproblemer.

Figur 2 Aksialt CT-bilde med intravenøs kontrast viste en 4,5 × 2,5 cm lavattenuerende oppfylning i venstre atrium som rager inn i venstre ventrikkel, samt små
mengder bilateral pleuravæske.

sarkom er hyppigst blant maligne tumorer
(1). Intimalt sarkom er en svært sjelden og al
vorlig diagnose med dårlig prognose. Behand
lingen er radikal kirurgisk reseksjon hvis mu
lig, noe som ofte innebærer omfattende kir
urgi på vitale strukturer. Neoadjuvant kjemo
terapi kan være aktuelt, men typisk opereres
pasientene akutt på vital indikasjon uten tid
til dette. Betydningen av adjuvant behandling
er uavklart (2, 3). Bildediagnostikk av hjerte
tumorer er utfordrende, spesielt ved lavtette
tumorer med lite kontrastopptak, som kan
ligne benigne myksomer og tromboembolisk
sykdom. CT og eventuelt MR av hjertet samt
ekkokardiografi brukes ved utredning og kon
troller (4). Tumorer i hjertet kan ha uspesifik
ke symptomer (5), noe som kan føre til at til
standen oppdages på et sent stadium. Hvis de
er i venstre atrium, er det typisk å få sympto

mer på hjertesvikt, som dyspné, ortopné, øde
mer, hoste og utmattelse. Embolisme til sy
stemkretsløpet fra tumorfragmenter eller
tromber kan forekomme (1). Vår pasient had
de blant annet symptomer på hjertesvikt, og
man kan spekulere i om hennes psykiatriske
symptomer muligens var betinget i langva
rige søvnproblemer, som igjen var forårsaket
av hjertetumoren med leieavhengig dyspné.
Kasuistikken illustrerer betydningen av
grundig anamnese, god somatisk undersø
kelse og oppfølging av avvikende blodprøve
svar hos psykiatriske pasienter.
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Diskusjon
Over 75 % av primære tumorer i hjertet er be
nigne. Myksom er vanligst blant disse, mens
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Kan statistikk si noe om mekanismer?

Klassiske analyser av randomi
serte kliniske forsøk forteller oss
om en behandling virker, men
ikke hvorfor. Kan vi finne svaret
ved hjelp av medieringsanaly
ser?
Mediering forteller oss om årsaksmekanismer.
En av historiens mest siterte statistikkartikler
er skrevet av Reuben M. Baron og David A.
Kenny og handler om mediering av kausale
effekter (1). Men selv om artikkelen har mer
enn 80 000 siteringer i Google Scholar, er for
fatternes forslag til medieringsanalyse om
stridt og problematisk. Nå finnes det dessuten
bedre metoder for å studere mediering.
Hva er medieringsanalyse?
Det er ingen tvil om at randomiserte kliniske
forsøk kan fortelle oss om en behandling vir
ker. Men randomiserte forsøk svarer ikke
direkte på det nærliggende spørsmålet om
hvorfor behandlingen virker.
For eksempel har mange randomiserte for
søk vist at statiner reduserer både kolesterol
nivået og risikoen for hjertesykdom. Men det
er likevel ikke sikkert at effekten på kolesterol
fullt ut forklarer hvordan statiner kan motvir
ke utvikling av hjertesykdom – andre meka
nismer kan også bidra, blant annet kan sta
tiner redusere inflammasjon.
Et annet eksempel er spørsmålet om effek
ten av terapeutisk allianse i psykologisk be
handling. Mange studier hevder at en god
terapeutisk allianse er essensielt for at flere
typer psykologisk behandling skal ha effekt.
Det kan likevel være relevant å vite hvor viktig
den terapeutiske alliansen er for ulike be
handlingsformer, blant annet for å tilpasse
behandlingen til ulike individer.
Slike spørsmål, som altså handler om me
kanismer, tilhører feltet medieringsanalyse. I
de to eksemplene ovenfor er spørsmålet i hvil
ken grad effekten medieres av henholdsvis
endring i kolesterol og terapeutisk allianse,
såkalte mediatorer. Man skiller mellom en
direkte effekt av behandlingen og en indirek
te effekt som formidles via mediatoren.
Vanlige feil i medieringsanalyse
Den berømte artikkelen til Baron og Kenny (1)
overså essensielle forutsetninger for at en me
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Figur 1 Relasjonen mellom behandling, mediator og utfall. Konfunderende faktorer forstyrrer relasjonen mel
lom mediator og utfall.

dieringsanalyse er gyldig (2). Innen fagfeltet
kausal inferens har man derimot etablert pre
sise metoder for å trekke slutninger om kau
salitet og mediering (3).
Man er vant til å tenke at randomisering
fullstendig beskytter mot konfundering og
seleksjonsfeil, men det gjelder ikke i medie
ringsanalyse. Baron og Kenny overså dette
viktige problemet (2) og diskuterte ikke den
essensielle forutsetningen at vi må justere for
alle felles årsaker til mediatoren og utfallet. I
eksempelet om psykoterapi betyr dette blant
annet at vi må justere for faktorer som påvir
ker både terapeutisk allianse og det klinisk
relevante utfallet, la oss si livskvalitet. Man kan
lett forestille seg at slike bakenforliggende fak
torer eksisterer, for eksempel kan pasientens
sosiale kompetanse påvirke både den terapeu
tiske alliansen og livskvaliteten. Derfor er det
viktig at man forsøker å måle så mange rele
vante faktorer som mulig når man skal gjøre
medieringsanalyser.
Hvordan gjøre medieringsanalyser
bedre?
Selv om man tilstreber å måle bakenforlig
gende faktorer, vil det som regel også eksistere
umålte faktorer. Det er ikke nødvendigvis lett
å håndtere disse, men sensitivitetsanalyser
kan belyse problemet. I en sensitivitetsanalyse
spesifiserer man umålte faktorer, gjerne basert
på fagkunnskap. Deretter beregner man hvor
dan de umålte faktorene kan påvirke effekt
størrelsen i studien. Dette er et viktig prinsipp
i kausal inferens, og metoder for å utføre sen
sitivitetsanalyse i praksis er beskrevet i Vander
Weeles bok (3).
I figur 1 fremstilles relasjonen mellom be
handling, mediator og utfall. Poenget er å
skille mellom den effekten som går direkte fra
behandling til utfall, og den indirekte effek
ten som går via mediatoren. Konfunderende
faktorer som påvirker både mediator og ut
fall, forstyrrer dette bildet.

En annet problem er at mediatorer ofte
 åles upresist, og det kan gi uriktige estima
m
ter av direkte og indirekte effekter. Ofte blir
mediatoren også målt samtidig med utfallet,
noe som er et problem fordi mediatoren nød
vendigvis må påvirke utfallet fremover i tid.
Disse problemene kan også utforskes med
sensitivitetsanalyser.
Mediering gir kunnskap til å tenke nytt
En forståelse av mekanismer hjelper oss ikke
bare til å velge mellom ulike behandlings
alternativer nå, men er også essensielt for å
tenke nytt om fremtidige behandlinger. Der
for er medier ingsanalyse interessant. Det
finnes lettleste og gode innføringer i temaet
(3). Likevel er det viktig å vite at de vanlige me
todene krever sterke antakelser, selv når da
taene kommer fra et randomisert forsøk.
ODD O. AAL EN
o.o.aalen@medisin.uio.no
er professor emeritus i statistikk ved Avdeling for
biostatistikk ved Universitetet i Oslo.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonflikter.
MATS JUL IU S STENSR UD
er lege, dr.philos. og statistiker. Han er postdok
ved Harvard School of Public Health og Avdeling
for biostatistikk ved Universitetet i Oslo.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonflikter.

LITT ER AT UR
1

Baron RM, Kenny DA. The moderator-media
tor variable distinction in social psychological
research: conceptual, strategic, and statistical
considerations. J Pers Soc Psychol 1986; 51: 1173 – 82.
2 Dunn G, Bentall R. Modelling treatment-effect
heterogeneity in randomized controlled trials
of complex interventions (psychological treat
ments). Stat Med 2007; 26: 4719 – 45.
3 VanderWeele TJ. Explanation in causal inference:
methods for mediation and interaction. New York,
NY: Oxford University Press, 2015.

58 5

M AG A S I N
I N T E RV J U

Vi har fått en stund
her på jorden

Mange leger vet ikke at BRCA2-mutasjoner øker risikoen for pankreaskreft. Det gjorde ikke Cecilie
Wium heller.

F

ortsatt husker jeg bokomslaget.
Den gule bakgrunnen, en oransje
sol oppe i det høyre hjørnet, midt
i bildet en staselig elefant omgitt
av indere med turban.
– Veien til Agra ble en av olde
mors mest populære barnebøker, forteller
Cecilie Wium.
Aimée Sommerfelts fortelling, vakkert
illustrert av Ulf Aas, kom ut i 1959. Boken
handler om 13 år gamle Lalu og søsteren
Maya på 7 år som er på vei fra Allahabad til
Agra. Maya lider av en alvorlig øyesykdom,
og søskenparet har hørt at sykdommen kan
helbredes på sykehuset i Agra.
– Du har selv vært inne på tanken om å reise
langt for å få behandling?
– Jeg har vurdert å dra til USA, ja, svarer
overlegen.
– Men nå, med en pandemi, er ikke det et
alternativ lenger, konstaterer hun nøkternt.

5 86

Frem til i fjor var Cecilie Wium den som
tilsynelatende hadde tid til «alt». Venner
og kollegaer beskriver endokrinologen
som et arbeidsjern av de sjeldne, med en
usedvanlig stor omsorg for pasienter så vel
som kollegaer. Det er kanskje ikke tilfeldig
at hun har vært tillitsvalgt gjennom hele
karrieren.
– Hvorfor tar du på deg så mange verv?
– Jeg klarer ikke å ligge unna når jeg ser at
vi kan finne bedre måter å jobbe på! Og så
har jeg alltid hatt lett for å engasjere meg
i ting.
Når man har mye å gjøre, blir man også
mer strukturert, tror hun.
– Det merker jeg på ungene våre også. Selv
om de er på svømmetrening stort sett hver
dag, så får de unna leksene og gjør det bra
på skolen.
Og foreldrene er med som svømmedom
mere.

– På den måten får man jo den beste plas
sen under stevnene, smiler Cecilie Wium.
De mange hobbyene har også inkludert
seiling, kajakkpadling og dykking. Over
legens hjertebarn er likevel forskningen.
Allerede som assistentlege begynte hun
å undersøke hvordan man kunne bedre
behandlingen av innvandrere fra Sør-Asia
med diabetes. Arbeidet ble etter hvert til
en doktorgrad og derett er utgangspunktet for et stort forskningsprosjekt som
i 2017 ble bevilget 18 millioner av Forsk
ningsrådet.
– Aner jeg en inspirasjon fra oldemor?
– Overlege Ingegerd Frøyshov Larsen på
Lovisenberg Diakonale Sykehus var den
som fikk meg interessert i dette. Men jeg har
vokst opp med Aimées bøker og er nok blitt
påvirket av hennes innsats mot diskrimine
ring og for minoriteter generelt. Allerede
på 1920-tallet var oldemoren opptatt av like
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rettigheter for kvinner og menn. Det har satt
sine spor i den driftige familien.
– At jenter kan like godt som gutter, har
jeg fått innprentet fra barnsben av.
Til Grenoble
Som fireåring debuterte Cecilie Wium som
illustratør i Utposten, fagbladet for allmenn
medisin og samfunnsmedisin.
– Far, som var distriktslege, startet bladet
sammen med Harald Siem og Tore Rud.
Når Utposten skulle ut, mått e hele familien
trå til.
Da Cecilie Wium var sju år gammel, flyttet
de fra Midsund utenfor Molde.
– Vi flyttet til Haugerud, for der hadde vi
slekt.
Cecilie Wiums tippoldefar, Aimée Som
merfelts far, var psykiater og startet sin egen
klinikk på Trosterud gård i Oslo. Selv bodde
Henrik Arnold Thaulow Dedichen i Troste
rudvillaen, som i dag er vernet og står på
Byantikvarens gule liste. På en av tomtene,
skilt ut fra Trosterud gård etter at Dr. Dedi
chens asyl ble nedlagt i 1960-årene, vokste
Cecilie Wium opp. Videregående tok hun på
Oslo katedralskole, den eneste skolen i lan
det som kunne tilby latin som tredjespråk.
– Der var det nok oldefar som var inspira
sjonskilden. Han var professor i gæliske
språk.
Som både oldefaren og morfaren flytt et
Cecilie til Frankrike for å studere.
– Da ville jeg i det minste ha lært meg et
nytt språk hvis legeyrket ikke var for meg,
tenkte jeg.
588

Medisinstudenten i Grenoble skjønte
imidlertid raskt at hun hadde havnet på
riktig hylle.
– Jeg har vel som mange andre leger et
ønske om og behov for å hjelpe andre.
Aller best liker hun å jobbe med forebyg
ging.
– På Lipidklikken, hvor jeg har vært over
lege og medisinskfaglig ansvarlig de siste
årene, behandler vi pasienter med arvelige
lipidsykdommer. Mange av pasientene som
kommer til klinikken med landsdekkende
funksjon, har familiær hyperkolesterolemi.

«Vi må screene høyrisikopasienter»
– Ofte har vi hele familien inne til konsul
tasjon samtidig: barn, foreldre og bestefor
eldre.
Det å se at arbeidet forhindrer fremtidig
sykdom, synes hun er spesielt meningsfylt.
– Når jeg ser effekten av det vi gjør, for
eksempel at barn og barnebarn av foreldre
og besteforeldre som har fått hjerte- og
karsykdom i en bestemt alder, passerer den
alderen og fortsatt er friske, da ... Hun stop
per opp. Svelger en ekstra gang.
– Det er veldig godt å se.
En vanlig dag i april
Det er et guffent vær den dagen dette inter
vjuet starter. Koronaepidemien har ennå
ikke kommet til landet, men det er som det

allerede hviler et mørke over byen. Gatene
ser nakne og kalde ut, og det regner mistrøs
tig. Utenfor møtestedet treffer jeg endokri
nologen, som jeg tidligere har jobbet sam
men med. Hun strever litt med balansen på
vei inn.
– Det er en bivirkning etter cellegiften,
forteller hun.
Men ellers er Cecilie Wium akkurat som
jeg husker henne. Styrken i stemmen, det
gode og trygge blikket, ingenting har for
andret seg.
– Hvordan fikk du vite at du er syk?
– Det var i april i fjor. Jeg gikk til fastlegen
med noe jeg trodde var bagatellmessige
magesmerter.
Neste dag fikk hun svar på blodprøvene
og kunne konstatere normale funn på alle.
Men fastlegen hadde også henvist henne til
ultralyd. Den tok hun innimellom pasient
konsultasjonene på sykehuset.
– På ultralydundersøkelsen så røntgen
legen at noe ikke var som det skulle med
leveren.
Hun fikk CT-undersøkelse med det sam
me, og etter lunsj tikket bildene inn på
hennes egen datamaskin.
– Jeg skjønte med en gang hva som feilte
meg.
Hun søkte tilflukt hos en god kollega over
gangen som trøstet så godt hun kunne. Men
ett er en stund, forteller kollegaen, tørket
Cecilie tårene og sa at hun trengte å være litt
alene. Der, på kontoret, bestemte overlegen
seg for hvem hun skulle ta kontakt med og
hvor hun ville behandles. Så kjørte hun
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hjem til Bærum for å fortelle sin ektemann,
11 år gamle datter og 14 år gamle sønn at
hun hadde fått pankreaskreft med spred
ning.
Screening for pankreaskreft
Cecilie Wium visste at det fantes en BRCA2mutasjon i familien.
– Mormor og hennes søster fikk begge
brystkreft, fikk behandling og levde i mange
år etterpå. Deres mor, Aimée Sommerfelt,
døde av ovarialkreft da hun var i 80-årene.
Så jeg oppfattet ikke min situasjon som så
alvorlig. Min mor har aldri vært syk, og jeg
tenkte at mutasjonen kanskje ikke var blitt
overført til vår gren av familien.
BRCA2-mutasjoner øker risikoen for arve
lig bryst- og ovarialkreft hos kvinner og
prostatakreft hos menn. Alle med mutasjo
nen får tilbud om genetisk veiledning.
Kvinner anbefales noen ganger å fjerne
bryster og eggstokker for å minske syk
domsrisikoen.
– Jeg har hatt en plan om å genteste meg
etter hvert, jeg også, og å bli operert om
nødvendig.
Det Cecilie Wium imidlertid ikke visste,
er at BRCA2-mutasjoner også øker risikoen
for pankreaskreft.
– Det som er vondt å tenke på, er at ting
kanskje kunne sett annerledes ut om jeg
bare hadde kjent til det.
Flere land anbefaler screening for pank
reaskreft hos pasienter med BRCA-2-mutasjo
ner. Men i Norge blir ikke pasientene infor
mert om risikoen.
– Det å underslå informasjon som kan
være livsviktig, synes jeg er svært etisk
betenkelig.
Argumentet fra fagmiljøet har vært, slik
hun har forstått det, at slik informasjon
vil skape unødig bekymring.
– Det er jo alltids et argument, men man
må også veie det opp mot konsekvensene
ved ikke å informere. Når det gjelder pank
reaskreft, så er det dødsdom.
Hun må ta en pause for å tørke tårene.
Så fortsett er hun ufortrødent.
– Stort sett alle kreftformer har man i dag
et behandlingstilbud for. Mye kan man bli
frisk av. Men ikke pankreaskreft. Eneste
mulighet er å avsløre kreften tidlig, før
man har symptomer.
Cecilie Wium mener at vi burde starte et
nasjonalt screeningprogram for pankreas
kreft ved bestemte arvelige mutasjoner.
– Vi må screene høyrisikopasienter.
Dataene vi da får, må vi også benytte til
forskning.
Det vanskelige med pankreaskreft er at
kreftcellene «gjemmer seg», og så hemmer
de immunforsvaret.
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– Det er nesten ingenting som biter på
den.
Kanskje er det nettopp dette som har
gjort at kreftformen i mange år har vært en
«glemt» sykdom.
– Interesseorganisasjonen Pancreaskreft
Nettverk Norge ble først startet i 2016. Når
levetiden er så kort, er det ikke så mange
som har ork til å engasjere seg.
Cecilie Wium orker, og hun er også med
i Kreftforeningens kampanje Kraftt ak mot
kreft, som i år som i fjor fokuserer på pan
kreaskreft.

«Når du har kort tid igjen å leve,
vil du gjerne oppleve så mye
som mulig»
Korona
Cecilie Wium er ikke den som bekymrer seg
unødig. Hun sover godt om natten.
– Det lærte jeg meg da jeg holdt på med
doktorgraden min.
Etter flere år som klinisk stipendiat
og oppskattet lektor ved Aker sykehus, job
bet hun fulltid som kliniker og forsket til
sent på kveld. Da gjaldt det å sove når hun
kunne.
– Siden har jeg aldri hatt søvnproblemer,
sier hun og ler den karakteristiske smit
tende latteren sin.
– Det kommer godt med nå.
Men hun er mer sliten enn før og merker
at hun må rasjonere med kreftene.
– Jeg har dessverre måttet sykmelde meg
fra overlegestillingen min.
Men når hun er innom arbeidsplassen,
som hun ofte er, gir hun gjerne råd til kolle
gaer som trenger det og bidrar der hun kan.
– Lipidklinikken har alltid stilt opp for
meg, og jeg er veldig glad i alle der.
Det er ikke få av klinikkens julebord og
sommeravslutninger som har blitt holdt
hjemme hos henne. Og ektemannen?
– Han har ikke alltid blitt spurt, smiler
hun lurt.
– Men han har tatt det sporty når han har
kommet hjem til et kjøkken fullt av gjester
som lager mat i fellesskap.
Det var også vemodig å måtte gi fra seg
hovedansvaret for det store diabetesprosjek
tet DIASA til samarbeidspartner og tidligere
veileder, Kåre Birkeland.
– Men jeg er veldig glad for at han sa ja
med det samme.
Postdoktoren jobber fortsatt mye med
prosjektet.
– Jeg kan jo ikke sitte med hendene i fan
get heller, bare fordi jeg har blitt syk.
Familien prøver å holde mest mulig på en

normal hverdag. Det gir styrke, tror Cecilie
Wium. I tillegg er det godt å få støtte fra
kollegaer og venner. Hun valgte tidlig å dele
med andre hva som hadde skjedd. Etter
hvert tok det for mye tid å fortelle alt til alle,
så nå har hun en egen Facebook-gruppe
hvor hun legger ut oppdateringer. At hun
kanskje kan bidra til å informere andre om
faren for pankreaskreft ved BRCA2-mutasjo
ner, føles også meningsfylt.
– En slektning av meg testet seg på grunn
av det som skjedde. Det viste seg at hun
hadde brystkreft. Jeg er veldig glad for at
det ble oppdaget i tide.
Én ting er det likevel vanskelig å forsone
seg med: at det skulle komme en pandemi.
– Hvis jeg blir smittet av koronavirus, så
kan det bli veldig alvorlig.
Hun er også bekymret for at det kan bli
vanskelig å få annen nødvendig helsehjelp.
– Fastlegen min, onkologen, min palliative
onkolog, jeg kan ikke få rost dem nok. Men
jeg er redd for at det i et overbelastet system
kan skje glipper.
Som tillitsvalgt har hun vært opptatt av
tidspresset som leger opplever, også i den
vanlige hverdagen.
– Gode rammevilkår og nok tid til å utføre
alle oppgaver skikkelig er utrolig viktig.
Det har jeg erfart både som lege og pasient.
Det er også sårt å tenke på at de kanskje
ikke får gjennomført reisene som familien
har planlagt denne våren.
– Når du har kort tid igjen å leve, vil du
gjerne oppleve så mye som mulig. Leve livet
fullt ut.
Vi blir stille. Sitter sammen. Tørker tårer
med servietter. Jeg kommer til å tenke på
«Gabriellas sång», fra den livsbejaende
publikumssuksessen «Så som i Himmelen».
Jag vill känna att jag lever, synger Gabriella.
All den tid jag har.
– Vet du forresten at jeg er gift nå, bryter
Cecilie Wium stillheten.
– Vi skulle egentlig gifte oss sommeren
2019, men vi fremskyndet det.
Bryllupet sto to uker etter at hun fikk
påvist kreft, og før de verste smertene satte
inn.
– Onsdag tok forloverne mine meg med
for å finne kjole, fredag var den ferdig sydd.
Lørdag ettermiddag var det bryllup på
Høvik i et hjem fylt opp med venner og
familie.
Cecilie Wium ser på meg med et ansikt
som stråler. Øynene har fått en egen glød.
– Det ble en fantastisk dag.
KARI TVEITO
Kari.tveito@tidsskriftet.no

5 89

E SSAY

Da spanskesyken
kom til Andøya
I juli 1918 kom spanskesyken til Andøya. Kommunelege Christian
Fredrik Rossow nedtegnet sine erfaringer med epidemien. Hans
beskrivelser har klare likhetstrekk med dagens covid-19-epidemi.

C

ovid-19-epidemien omtales nå
av Verdens helseorganisasjon
som en pandemi (1). Den er
sammenliknet med spanske
syken (1918–19) og de andre
store viruspandemiene på
1900- og 2000-tallet (2). Isolering av smittede
og syke som tiltak for å hindre smittespred
ning var like aktuelt den gang som nå (3, 4).

Kommunelegen
Under utbruddet av spanskesyken var Chris
tian Fredrik Rossow (1871–1948), min oldefar,
kommunelege på Andenes i Andøy kom
mune. Han virket som kommunelege på
Andenes i tolv år fra 1912 og har etterlatt seg
en håndskrevet bok (5) tilegnet sin kone,
malerinnen Dagny Rossow (1873–1953). Også
hun bidro aktivt under denne epidemien.
De ble selv begge syke av infeksjonen.
Hans øyenvitneskildring er et tidsdoku
ment. Møtet med pandemien den gang ga
støtet til etablering av en lokal Røde Korsforening (1919) og bygging av en sykestue
på Andenes (1923) for å ta hånd om syke.
Foreningen feiret sin 100-års dag i august
2019.

Kart over Andøy kommune. Illustrasjon: Trond Kanstad, tilpasset av Tidsskriftet
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Det kom et skip …
Spanskesyken kom til Andenes fra Harstad
med lokalbåten, dampskipet D/S Andenæs
VDS (Vesteraalens Dampskibsselskab)
21. juli 1918. Dagen etter ble de først e syke
meldt. Disse hadde vært om bord under
anløpet (6).
Rossow skrev slik om møtet med epide
mien (med mine tilføyelser/kommentarer
i parentes):
«Utover sommeren 1918 begynte da spanske
syken at gaa dernord, -vi hadde tidligere hørt
om dens herjinger sydpaa og haabet i det
længste at gaa fri for den, -saa langt utenfor
folkeskikken, som vi var. Men en dag fik jeg
telegram om at komme om bord i D/S Andenæs,
da der var fuldt op av syke om bord. -Jeg maatte
ta medicin med. – Det var et sørgelig syn som
møtte mig der, i alle lugarer laa syke – enkelte
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riktig daarlige ogsaa. Av skibsbetjeningen laa
¾, saa de ikke hadde tilstrekkelig mandskap
engang. Den medicin jeg hadde med, forslog
ikke, saa der maatte hentes mer. Kapteinen
ønskede at jeg skulde følge med til Harstad,
hvilket jeg ogsaa gjorde. Jeg kom tilbake næste
dag.
Med D/S Andenæs kom ogsaa Eivind og
Bjarne (sønnene) fra Oslo, -heldigvis var begge
to friske. Det var en stor glæde i familien av
den grund.
Krigen (1914‒18) rasede imidlertid endnu,
og det syntes som vor nøitralitet ogsaa den
gang stod i fare. Mine raadsmøter skulde ikke
begynne før 3.die august og vare til midten av
september, saa jeg hadde den bedste del av
sommeren hjemme paa Andenes, men jeg
maatte være forberedt paa lidt av hvert, da
det naarsomhelst kunde bli kritisk.»
Smittet
«Tiden gik imidlertid,- og spanskesyken viste sig
baade her og der. -Saa en dag da vi -barna og
jeg- holdt paa at kaste skotthyll, blev jeg hentet
til Haugnes – en 4 km`s vei. -Jeg tok cyklen og
alt gik fint og vel, til jeg var kommen hjem. – Da
fik jeg pludselig frysninger og efterpaa en vold
som svetning, saa det dryppet av ansiktet mitt.
– Barna vilde at jeg skulde fortsette at kaste
skotthyll - men det klarte jeg nok ikke. -Baade
mor (hans kone Dagny Rossow) og Kiil (væreier
Jens Anton Kiil 1847–1930), som fik se mig staa
ende slik paa trappen, mente, jeg hadde kjørt
for fort, - men det var ikke tilfældet! Jeg forstod,
at jeg hadde faat spansken, og stod bare og
spekulerede paa, hvad jeg skulde gjøre. -Jeg bad
mor (Dagny) sette paa kogende vand og bød
Kiil med paa en toddy. – Da maatte han le, da
det jo var saa varmt. -Men vi fik toddy og jeg
drak 3 store glas efter hverandre. Sa gik jeg op
og lagde mig. Temperaturen var 41 grader, og
jeg fantaserede visst ganske bra om natten,
-men næste dag var temperaturen gaatt ned
til 38 og om aftenen var den normal. - Dagen
derefter var jeg oppe igjen, saa jeg slap heldig
fra den.»
«Fru doktor»
« - -Noen dager senere maatte jeg reise til
Elvegaardsmoen (militær øvingsplass i Narvik
hvor Rossow var divisjonslege) og der blev jeg
til 18. november! -En lang og besværlig tjeneste.
Mens jeg var paa moen, skulde jeg egentlig
ha holdt vikar, men det var ingen mulighet for
noen saadan, saa vi kom op i en noksaa penibel
situasjon, da spansken begynte at herje vold
somt. – Riktignok var der apothek, hvor man
kunde faa de almindeligste mediciner, men det
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Christian Fredrik og Dagny Rossow, Andenes ca. 1918. Foto Magdalene Norman/SørTroms Museum

var jo ikke nok. – Men distriktslægen,- dr. Krog
stad – paa Dverberg hadde lovt at holde kontor
dage 1–2 ganger om uken, og det var jo bra.
Dessverre kunde han ikke klare dette, da paa
kjenningen i Dverberg og Bjørnskinn blev for
stor for ham. – Og saa blev det ’fru doktor’
(Dagny Rossow) som maatte ta det tyngste
løft og gaa rundt og hjelpe de syke, og det var
mange steder den gangen.

«Spanskesyken kom
til Andenes fra Harstad
med lokalbåten»
Baade i rorbuer og i hjemmene laa fullt
op av syke, og noen sykepleierske ellers fantes
ikke. – Men ’fru doktor’ organiserede hjelpen
efter samraad med Frelsesarmeens of
fiserer
og et par andre villige kvinder – og paa denne
maaten kom de efter mange vansker gjennom
denne fryktelige epidemi. – Det var jo mange
dødsfall ogsaa. (…)
Selv ’fru doktor’ og hushjelpen blev syke og
maatte til sengs, og der blev da saa stilt paa
doktorgården, at fru fyrvokter maatte bort og
spørge hvorledes det var. – Forskrekkelsen blev
jo stor, da hun fik se begge disse syke. Men hun
var et straalende menneske. Hun hjalp dem da
paa bedste maate med at lave lidt mat og vaske
og stelle dem» (5).

1. og 2. bølge – behov for isolering
Epidemien kom i flere bølger, først i juli 1918,
med første registrerte tilfelle 22. juli. Etter få
dager var 50–60 blitt syke, spredt over hele
fiskeværet. Først åtte dager senere nådde
epidemien de nærmeste bygdene, Haugnes,
Fiskenes, Skarstein og Bleik. Denne første
tiden forløp angivelig uten dødsfall lokalt
(6). Men allerede 16. og 17. august kom de
første dødsfallene. Det var på Bø, hvor en
43 år gammel kone og hennes ett år gamle
datter døde, med én dags mellomrom.
Deretter, i september, kom en mer ond
artet form, med flere dødsfall. Andøyposten
skrev i forbindelse med dette 4. oktober 1918:
«Spanskesyken synes ogsaa her at spre sig
i uhyggelig grad. Visstnok er her hittil ikke
forekommet saa mange dødsfald, men der
skal være en hel del folk syke både her på stedet
(Andenes) og i bygden. Foreløpig har helseraa
det påbudt lukket de forskjellige forsamlings
huser, og det er ikke usannsynlig at ogsaa
skolerne maa lukkes.»
11. oktober 1918 skriver avisen: «Den spanske
syke raser nu ganske voldsomt. I nær sagt de
fleste hjem er der sykdom, og ikke saa faa døds
fald».
18. oktober: «Med spanskesyken er det lidt
bedre her paa stedet, men den raser fremdeles
i bygden, særlig i Bjørnskinn, hvor der paa kort
tid har forekommet flere dødsfald, særlig blandt
kvinder» (5).
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det helst trænges. Vær ikke bange for smitte,
det bør ikke holde nogen tilbake for at hjelpe
de syke stakler i denne forfærdelige tid» (6).
3. bølge – juletrefest som smittespreder
Romjula 1918 ble vestsiden av Andøya ram
met av en tredje smittebølge. 26. desember
ble det avholdt en juletrefest på Nordmela
hvor så godt som all ungdom fra bygdene
Nordmela og Skogvold deltok, også en sønn
og tjenestepike på gården Skavdal. Distrikts
lege Krogstad nevner i medisinalberetnin
gen for 1918 at folk fra denne gården ikke
hadde vært hos noen eller hatt besøk av
andre de siste 14 dagene før jul. 28. desember
ble de først e syke, med høy feber og hoste.
Hos sønnen ble det påvist «hoste med spar
somt, seigt, rustbrunt slim». Hos han «fandtes
en utbredt bronchit over begge lunger, hos
tjenestepigen kunde intet fysikalsk paavises».
Samme ettermiddag ble det fra Nordmela
meldt at praktisk talt alle som hadde vært
til stede på juletrefesten var blitt syke (6).

D/S Andenæs. Foto: Lofotmuseet-Museum Nord

Røde Kors sykestue, Andenes. Foto: Sør-Troms Museum

Helserådet forbød i oktober de fleste
offentlige sammenkomster, det ble bare
gjort unntak for skolene og «alminnelig
gudstjeneste». Om det at skolene ikke ble
stengt, skriver distriktslege Krogstad:
«At ikke ogsaa skolerne blev lukket skyldtes,
at der var forholdsvis faa tilfælder av sygdom
men blant barn». Men 12. desember dette året
ble også skolen på Andenes stengt. I skole
protokollen for dette året står det: «Helse
raadet paabød skolens lukning til jul» (6).
Mangel på helsepersonell
I enkelte familier var alle syke og trengte
hjelp utenfra. Men det store antallet syk
domstilfeller «spredd rundt i 3 sogn» gjorde
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at det ikke var lett å få tak i forsvarlig hjelp
til stell av de syke. Dagny Rossow, min olde
mor, rykket derfor inn en annonse i Andøy
posten 22. november 1918 med følgende
opprop:

«Helseraadet paabød skolens
lukning til jul»
«(...) I denne tid, da sykdom herjer i nær sagt
hvert hjem, trænges der mange steder hjelp til
at pleie og stelle de syke. Er der nogen der av sit
gode hjerte vil hjelpe og lindre nøden, kan de
melde sig til doktor Rossow, som vil anvise hvor

Sykdomsbildet
Distriktslege Krogstad mente på bakgrunn
av sykdomsutbruddet etter juletrefesten at
sykdommen hadde en inkubasjonstid på
48 timer. Han skriver ellers i medisinalberet
ningen fra dette året om symptomene:
«Hos de fleste opptraadte sykdommen
ganske akut- som den var kastet over en,
og ytret sig med temmelig sterk hodepine,
dedolationer (muskelsmerter), rygsmerter,
hæshet, snue og hoste med eller uten bronchit,
og den syke maatte som regel straks gaa til
sengs. Ofte ogsaa næseblødning. I alminde
lighed varte saa sygdommen 8–14 dager, men
patienterne følte sig ofte slappe og matte i flere
uker efterpaa. Ikke sjelden optraadte der en
generende svedning som kunde holde sig
2–3 maaneder efterat vedkommende var
arbeidsdyktig» (6).
Krogstad nevner også at lungebetennelse
ofte opptrådte i forbindelse med influen
saen og ellers lettere ørebetennelser som
gikk tilbake uten behandling. I tillegg var
det noen få gastrointestinale tilfeller av
influensaen med akutt diaré. Disse forløp
relativt lett og varte i 3–4 dager (6). Han
skriver videre at «umiddelbart i tilslutning til
influenza har jeg set 4 tilfælder av klinisk paa
viselig lungetuberkulose. 2 av disse hadde
tidligere havd tbc. Pedis, der var i god bedring,
men i tilslutning til influenza optrådte en hurtig
fremadskreden lungetuberkulose. Hos de 2
andre var der tidligere intet tegn paa tuberku
lose» (6).
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Sporløst borte
Rossow skrev om avslutningen av epide
mien i sin rapport for 1919: «Den forsvant
sporløst med aaret 1919s begyndelse, i det der
ikke er anmeldt mere end 3 tilfælde» (5). For
året 1918 var tallet på anmeldte influensa
syke 549.
Men han la til at «der optraadte imidlertid
de første maaneder (1919) en del tilfælder, som
jeg har opfattet som eftersykdommer til denne
lumske sykdom, saaledes svækkelsetilstande av
hjertet, nervøse lidelser av forskjellig art, hysteri,
og melankoli, samtlige dog av forbigaaende
natur» (5).
Botemidler
Effektiv medisin mot selve infeksjonen var
den gang, som nå, fraværende. I nær alle hus
skal det ha stått en boks tjære på ovnene da
det ble påstått at tjæredampen skulle være
både forebyggende og lindrende overfor
spanskesyken. Noen mente også å ha tro
på tobakk og mente at nikotin skulle ta
knekken på «djevelskapen».
Flere mente også at konjakk hjalp mot
sykdommen. Kuriøst er det at alkoholforbu
det under 1. verdenskrig, som ved stortings
vedtak ble gjort permanent, ble opphevet av
regjeringen i forbindelse med spanskesyken.
Gunnar Knudsens (1848–1928) venstremini
sterium ble senhøsten 1918 massivt presset til
å tillate at alle husstander, som et engangstil
felle, skulle få kjøpe en halvflaske brennevin
uten resept – til behandling av spanskesyken
(den løvlandske halvflaske) (7).
Lokal dødelighet
I distriktslegens medisinalrapport fra 1918
skal «influenza» være oppgitt som dødsårsak
i 16 tilfeller. Hvis vi går ut fra at antallet

registrerte influensatilfeller (549) er riktig,
gir det en dødelighet på 2,9 %. I kirkebøkene
er riktignok spanskesyke angitt som døds
årsak i 24 tilfeller dette samme året. En mulig
forklaring på forskjellen i oppgitt dødelighet
kan skyldes at noen av de som døde av
spanskesyken og ble begravet i Andøy, ikke
døde der. De kan ha blitt brakt tilbake til
hjemstedet og stedt til hvile der (6). Folketal
let på tettstedet Andenes var i 1918 ca. 1 500,
og det var syv registrerte døde av epidemien.
Folketallet i hele Andøy var ca. 4770 (1910).

«Smittespredning og anbefalte
tiltak er påfallende like når
vi sammenlikner dagens
pandemi med spanskesyken
for over 100 år siden»
Av de 16 registrerte døde av spanskesyken
i hele kommunen, var seks kvinner og ti
menn. Halvparten av mennene som døde,
var 20–30 år. Kvinnenes alder var jevnere
fordelt. To av de døde kvinnene var under
16 år, men ingen var over 60 år (6).
Tiltak etter epidemien
Rossow ville bruke erfaringene fra epide
mien til å bedre mulighetene for mer effek
tiv isolering og behandling av syke. Han
skrev videre om dette:
«Belært av erfaring efter spanskesyken, difte
riepidemier og alle de større og mindre ulykker,
samt de mange syke i rorbodene, -begynte jeg
at ta op spørgsmaalet om en sykestue paa
Andenes. – Laget noen tegninger og sendte dem
ind til uttalelse. – Begyndte med basarer, efter

først at ha laget en voldsom propaganda for
saken. Og pengene strømmede ind i massevis,
saa jeg allerede i løpet av sommeren hadde
4000,-.
– Saa blev der efter fru Keilhaus (Louise Keil
hau, norsk lærer, fredsaktivist og ledende med
lem av Norges Røde Kors, 1860–1927) forslag
dannet Andenes Kreds av Røde Kors, som skulde
fortsætte arbeidet med sykestue. Jeg hadde den
ære at være formand i denne kreds i den tid jeg
var paa Andenes. Samtlige styremedlemmer var
sterkt interesserede, saa der blev fester og basa
rer og tilstelninger av enhver art, for at faa den
nødvendige kapital; men det var langt frem.
– En ansøkning til fylket om et større bidrag
– anbefalet av herredsstyret – blev ikke indvilget
av budgetmessige hensyn! – Med andre ord,
vi maatte selv arbeide med saken og lægge
byrdene helt og holdent over paa Andøyas
befolkning» (5).
En lokal forening av Røde Kors ble altså
dannet på Andenes i 1919 og ny sykestue
stod ferdig i februar 1923. Norges Røde kors
hadde da gitt tilsagn om et rentefritt lån på
30 000 kroner. Lokalbefolkningen på And
øya hadde selv samlet inn 10 000 kroner (5).
Tankekors
Smittespredning og anbefalte tiltak er
påfallende like når vi sammenlikner dagens
pandemi med spanskesyken for over 100 år
siden. Hva mangler i dag som kan forbedres
til neste gang?
Takk til Svein Spjelkavik, May-Britt Johansen og
Rigmor Anna Dava for å ha bidratt med kilde
materiale og lokalhistorie og til konservator
Børge Evensen ved Sør-Troms Museum for utlån
av bilder og tillatelse til gjengivelse av disse.
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morten.sandbu@gmail.com
er overlege ved Regional seksjon for spiseforstyrrel
ser ved Oslo universitetssykehus.
Forfatt eren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen
interessekonflikter.
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Covid-19:
Tanker fra en bekymret mor
Vi står i en pandemi, med et
virus vi foreløpig vet relativt lite
om. Jeg er mor til et barn med
kreft, og jeg er bekymret.
Jeg er lege og mor til fem små gutter. Vi er
defin
 itivt i den rette alderen for å skulle
tåle koronaviruset bra, som tross alt også
gjelder de fleste andre. Rundt meg ser det
heller ikke ut til at det er viruset folk bekym
rer seg mest for. Dette gjelder ikke meg.
Tomme butikkhyller er definitivt langt nede
på listen over bekymringer nå. Det som
gjorde at jeg hver dag uken før barnehager
og skoler stengte, vurderte om jeg kunne
sende barna mine av gårde, var det faktum
at den ene gutten vår har en mye høyere
risiko enn andre. Gutten vår er ikke som
alle andre barn. Han behandles for akutt
lymfatisk leukemi, en kreftform som ram
mer immunforsvaret – immunforsvaret som
skal beskytte oss mot virus og bakterier som
trenger inn i kroppen. Den lille kroppen til
gutten min har blitt pumpet full av medisi
ner der målet er å knekke immunforsvaret
for å drepe kreftcellene som sitter der.
Han har tre måneder igjen av et behand
lingsløp på 2,5 år. Og her står vi i en situa
sjon med et virus man frykter kan ramme
nærmere 30 % av befolkningen og som vil ta
mange liv, først og fremst i risikogruppene.
Kina har ikke rapportert om dødsfall blant
barn under ti år, men dette beroliger ikke
meg. Jeg har en sønn der immunforsvaret
ikke virker som det skal, en gutt med en
kropp som er sliten etter snart 2,5 år med
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behandling. Så jeg er bekymret, ekstremt
bekymret.
Den siste uken og især de siste dagene,
har vært preget av et stort tankekaos. Jeg har
ikke visst hvordan jeg skal forholde meg til
situasjonen landet vårt og verden står i. Skal
jeg isolere barna mine og oss hjemme eller
skal jeg følge direktivene fra Folkehelseinsti
tuttet og Helsedirektoratet? I det ene øye
blikket ser jeg på sønnen min og hans søs
ken og tenker at han ser jo helt lik ut som
de andre, dette går bra, vi kan leve som de
friskeste i samfunnet. Han er sterk og han vil

«I det neste øyeblikket ser jeg
for meg scenarioet med han
liggende på intensivavdelin
gen med slanger og ledninger
over hele kroppen»
tåle koronasmitte. I det neste øyeblikket ser
jeg for meg scenarioet med han liggende på
intensivavdelingen med slanger og lednin
ger over hele kroppen, før tankene farer
videre til VG med overskriften «Kreftsykt
barn død av covid-19».
Det er neppe bare hos oss «viruset», som
barna mine kaller det, blir diskutert rundt
middagsbordet. Hygienetiltak i barnehagen
og på skolen, og så stenging av både skoler
og barnehager, gjør jo at barna blir veldig
bevisste på situasjonen vi står i. De eldste
barna spør om vaksine mot korona, og vi
voksne må forklare hvordan en vaksine
virker. De sier i sin vanlige entusiasme at vi
kan lage vaksine av zalo og vann, og presise
rer at det må gis i blodårene. Sønnen min

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

med leukemi sier med et smil om munnen
at han ikke er redd for viruset, fordi barn
ikke blir syke. Jeg smiler tilbake, men sier
ingenting, jeg vil jo ikke skremme. Det jeg
ønsker å si, er at vår familie må være ekstra
forsiktige. Ekstra forsiktige fordi akkurat
han er utsatt for å bli alvorlig syk. At jeg ikke
vet om han vil tåle det. Jeg har lyst til å for
telle hvor sint jeg er på alle de som ikke ser
alvoret i situasjonen, de som er så friske at
de ikke er bekymret, som tross de nye opp
fordringene om å holde seg sammen med
sin nærmeste familie, sender ungene på
fotballbanen sammen med mange andre
eller reiser på handletur til Sverige. De som
tenker at de har fått en velfortjent ferie.
De som ikke forstår at de kan smitte en
som jobber i helsevesenet, som igjen kan
føre til at helsevesenet kneler.
Midt oppi det hele er jeg også lege.
En ressurs samfunnet trenger mer enn
noen gang. Det å gå på jobb nå er vanskelig.
Jeg har mest lyst til å holde meg hjemme
for å skåne barnet mitt for smitte. Likevel
føler jeg at jeg ikke har noe valg. Jeg må
bidra for samfunnet vårt, bidra for alle de
som er mer utsatt enn meg selv i denne
situasjonen. Jeg håper virkelig alle andre
gjør det samme, tenker på andre enn seg
selv og sine. Da kan jeg og andre kanskje
unngå å måtte isolere oss i mange måneder.
Å tenke utover seg og sine er også oppskrif
ten på suksess.
STIN E SANDV EN-THRAN E
swthessa@gmail.com
er lege i spesialisering i allmennmedisin ved
Jessheim helsestasjon, Ullensaker kommune
og nettredaktør for Norsk forening for idretts
medisin og fysisk aktivitet.
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Legen som pasient

Nylig fikk jeg oppleve å være sykehuspasient over lengre
tid. Selv om jeg ønsket å være en «vanlig» pasient, innser
jeg at pasientrollen ble preget av min legebakgrunn.
«De sier at leger er de verste pasientene.» Sykepleieren står ved sen
gen for å starte dagens behandling. Påstanden var ikke ny for meg,
men denne gangen fikk den et nytt innhold. Nå var det jeg som var
pasienten. Hadde jeg en eller flere legekarakteristika som gjorde
meg til en krevende pasient, eller refererte sykepleieren til leger
som pasienter generelt?
Leger blir aldri syke. Det er en mer eller mindre ubevisst tanke hos
mange av oss (1, 2), og noe mange ikke-leger er raske med å bemerke
når de hører om en syk lege. Det er selvsagt ikke sant. Leger og annet
helsepersonell er utsatt for sykdom som alle andre. Dessverre kan
tankegangen resultere i en egen form for «doctors’ delay», hvor
(alvorlige) symptomer pågår i lang tid før helsetjenesten blir kon
taktet. Jeg var et stjerneeksempel på en slik forsinkelse. Selv om jeg
lå hjemme i Trendelenburgs leie grunnet hypotensjon var jeg ikke
så syk at jeg trengte å bry mine kolleger.
Da pårørende til slutt fikk overtalt meg til å ringe ambulansen,
visste jeg så altfor godt hva som ventet i akuttmottaket: venefloner,
blodgass og andre ubehagelige prosedyrer. Både da og senere i syk
domsforløpet kan jeg ha underkommunisert symptomer for å unn
gå ubehagelige prosedyrer. Jeg trøstet meg med at hvis jeg noen
gang fikk behandle pasienter igjen, ville jeg nå sannferdig kunne
identifisere meg med pasientenes opplevelse av de samme prose
dyrene.
Men først måtte jeg gi slipp på behandlingsansvaret og gå inn
i rollen som pasient. Samtidig ville jeg unngå å bli den krevende
pasienten, men det var ikke bare enkelt. Leger har naturlig nok
mye kunnskap om sykdom, og syke leger kan ha sterke meninger
om egen utredning og behandling. Et eksempel fra mitt eget syk
domsforløp var en (i mine øyne) unødvendig CT-undersøkelse for
en diagnose jeg anså som svært usannsynlig. Heldigvis protesterte
jeg ikke, og legen som bestilt undersøkelsen viste seg å ha rett.
Selv om pasientmedvirkning selvsagt også skal gjelde når pasien
ten er lege, kan behandlende lege oppleve innvendinger som et
angrep på egen kompetanse. Noen vil si det blir en lege for mye (1).
En kollega betegnet sitt forsøk på å skape en lege–pasient-allianse
med en annen syk lege som en dans der begge prøvde å lede. I min

streben etter å være en bedre dansepartner og «vanlig» pasient,
ville jeg ikke gi inntrykk av å komme med bestillinger til behand
lende helsepersonell. I eksempelet over viste det seg å være lurt,
men i andre tilfeller gjorde det meg unødvendig passiv. Enkelte
pårørende mente jeg forsvarte egen profesjon ved å ha få innven
dinger til de behandlende legene.
Ved legevisitter og besøk fra pårørende opplevde jeg ofte samtalen
om egen pasienthistorie som en diskusjon om en pasient vi begge
behandlet. Det falt meg naturlig å bruke fagterminologi, da det tross
alt var fagspørsmål vi diskuterte. For eksempel da behandlende lege
fortalte meg om resultatet på CT-undersøkelsen. Kanskje var det en
mer effektiv måte å kommunisere på (3), men jeg mistenker også at
det gjenspeilte en mental forsvarsmekanisme. Ved å tenke på egen
sykehistorie i tredje person ble mitt eget sykehusopphold mer som
den trygge behandlingssituasjonen med meg selv som lege.

«En kollega betegnet sitt forsøk på å skape en
lege–pasient-allianse med en annen syk lege
som en dans der begge prøvde å lede»
Faktumet at leger også blir pasienter, betyr at vi noen ganger
må behandle våre kolleger. I enkelte tilfeller kan det være bekjente
fra studietiden eller yrkeslivet. I tillegg til det emosjonelle ved
å behandle noen man kjenner, kan det for noen være ubehagelig
å innse hvordan sykdom også rammer en selv (1). I så fall blir leger
krevende pasienter på grunn av den behandlende legens perspektiv,
og ikke på grunn av noe (lege-)pasienten gjør per se.
Jeg er ikke den første til å beskrive utfordringer ved rollebyttet
fra lege til pasient (4, 5). Selv om pasientrollen ble preget av min
legebakgrunn, ga oppholdet som sykehuspasient også noen viktige
erfaringer og positive opplevelser. Særlig da helsepersonell tok seg
tid til å snakke om helt andre ting enn sykdomsforløpet, for eksem
pel foretrukne fritidsaktiviteter. Det ga en viktig påminnelse om
verdien i å se pasienter som individer, uten forutinntatte forestillin
ger basert på pasientens (yrkes-)bakgrunn eller andre karakteristika.
FRED ER IK EMIL JUUL
fejuul.medisin@gmail.com
er ph.d.-stipendiat ved Klinisk effektforskning, Oslo univer
sitetssykehus, Rikshospitalet.
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Rådgivning hjelper – men hvordan?

En fersk studie bekrefter at rådgivning for leger hjelper –
men hvordan skal vi forstå mekanismene?
«Care of the patient requires care of the provider», sies det i en artik
kel av Bodenheimer & Sinsky (1). Etter mange år med rapporter om
høy grad av stress og utbrenthet blant leger internasjonalt er det nå
en gradvis økende oppmerksomhet rundt behovet for å sikre god
kvalitet i pasientbehandlingen – samtidig som ansattes behov ivare
tas. Å ta i bruk legers og øvrig helsepersonells kunnskap om hvor
dan arbeidet kan og bør organiseres for å komme dit, er avgjørende
for å skape en mer holdbar utvikling innen helsetjenesten (2).
I tillegg til å vise til behov for organisatorisk endring er tilbud om
rådgivning direkte til enkeltleger utviklet i flere land. I Norge har
vi, siden begynnelsen av 1990-årene, en støttekollegaordning i alle
fylker og et sentralisert tilbud for leger fra hele landet ved Ressurs
senter Villa Sana. Etterspørselen etter disse tjenestene er økende.
Det finnes mange indikasjoner på at rådgivning for leger oppleves
nyttig og at man føler seg bedre rustet til å fortsette i jobben etterpå.
En treårig oppfølgingsstudie av leger som hadde oppsøkt Ressurs
senter Villa Sana 2003–05, viste klar nedgang i jobbstress og bedring
av utbrenthet både ett og tre år etter kontakten med senteret (3).
Nå har en randomisert kontrollert studie i USA vist lignende
r esultater. Etter profesjonell veiledning i intervensjonsgruppen
fikk legene klar bedring av utbrenthet, bedre opplevd livskvalitet
og økt motstandsdyktighet etter seks måneder, mot ingen endring
eller forverring i kontrollgruppen (4).
Eksempler på temaer som ble diskutert i disse rådgivningssam
talene, var: hvordan gjenerobre opplevelse av mening i arbeids
situasjonen; bedre integrering av profesjonelt og personlig liv;
bygge sosial støtte og fellesskap på jobb; diskutere effektivitet og
grensesetting på jobb; vurdere arbeidsbelastningen med priorite
ring og reduksjon av arbeidsoppgaver; økt ledelseskompetanse;
samarbeid med kollegaer; muligheter for tid til hobbyer, trening
og ivaretakelse av egne behov; styrking av relasjonsbygging til
venner utenom arbeidssituasjonen.
Dette er temaer som også diskuteres jevnlig ved Ressurssenter
Villa Sana.
Men hva er det ved disse samtalene som faktisk gjør at legene
i etterkant opplever mindre utbrenthet, bedre livskvalitet og økt
motstandsdyktighet? Gjøres det endringer i arbeidssituasjonen
eller i hjemmesituasjonen som reduserer stress og øker følelsen
av mening? Er det endringer i måten å tenke om sin situasjon på?
Dette har vi lite eller ingen systematisk kunnskap om.
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Illustrasjon: Tetiana Lazunova / iStock

I et prosjekt blir dette nå undersøkt. Leger er blitt intervjuet kort
tid etter kontakt med Villa Sana, og de samme legene fikk intervjuet
gjentatt ett år senere. I 2020 skal vi også intervjue leger som har vært
i kontakt med støttekollegaordningen.
Ved disse intervjuene får vi kvalitative data som vil kunne gi oss
verdifull kunnskap om hva som hjelper leger til mindre stress og
utbrenthet og bedre livskvalitet. Dette er viktig for å både ivareta
behandler og pasient i helsetjenesten.
KAR IN ISAKSS ON RØ
karin.ro@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstituttet
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Korona, karantene og krise

Koronaviruspandemien har også noen
språklige konsekvenser.
I desember 2019 ble det påvist en ny type
koronavirus i byen Wuhan i Kina. I februar
2020 fikk viruset og sykdommen som viru
set forårsaker, of
fisielle navn. Verdens helse
organisasjon (WHO) bestemte at sykdom
men skal kalles covid-19 (1). På engelsk skri
ves det med store bokstaver, men på norsk
pleier vi å skrive med små, som sars, mers
og aids. Komiteen som har ansvar for virus
taksonomi, bestemte at viruset skal skrives
sars-CoV-2 (1). Det betyr at vi kan ha setnin
ger som denne: «Han ble smittet av sarsCoV-2 og utviklet etter hvert covid-19.»
Korona
Både forkjølelse, sars, mers og covid-19 har
opphav i den store koronavirusfamilien (2).
Ordet korona kommer fra latin corona, som
betyr ‘krans’ eller ‘krone’. Viruset har fått
navn etter hvordan det ser ut i et elektron
mikroskop: rundt med en membran med
små, utstikkende pigger som kan minne om
det ytterste laget av solas atmosfære, koro
naen (3).
Språkrådet anbefaler å skrive korona
med k, og sammensetningen koronavirus
er et vanlig fellesnavn som skrives med liten
forbokstav (4). Noe av poenget med å skrive
koronavirus med k er at vi har ordet korona
fra før i norsk. Medisinere vil kjenne det
igjen fra hjertets koronararterier, som vi
også kaller kransarterier.
Karantene
I Store norske leksikon kan vi lese om ordet
karantene at det i medisinsk sammenheng
benyttes «om tiltak som har til hensikt
å begrense kontakten mellom personer
som kan tenkes å være rammet av en smitt
som sykdom, og andre mennesker» (5).
Ordet kommer fra det italienske quar
antina (6). Vi gjenfinner det i mange euro
peiske språk: karantän (svensk), karantæne
(dansk), quarantine (engelsk), quarantaine
(fransk), Quarantäne (tysk), cuarentena
(spansk) osv. På italiensk betyr quaranta
‘førti’, og avsperringen i de første karantene
bestemmelsene varte i 40 dager (6).
I forbindelse med koronaviruspandemien
definerte Folkehelseinstituttet skillet mel
lom sosial distansering, karantene og isole
ring (5). Sosial distansering handler ifølge
Store norske leksikon om at «folk flest skal
T IDSSKR NOR LEGEFO REN NR . 6, 2020; 14 0
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Illustrasjon: sorbetto/iStock, tilpasset av Tidsskriftet.

holde større avstand til hverandre enn
v anlig, for eksempel i butikker, på arbeids
plasser og i det offentlige rommet ellers».
Karantene betyr at «personer som ikke er
syke, men som har vært i mulig smitteover
førende situasjoner, skal holde seg borte
fra kontakt med andre», mens isolering
«benyttes når man er smitteførende og det
må iverksettes spesielle tiltak for å hindre
smitte til andre» (5).

helt alminnelige og hverdagslige hendelser
som enten er pinlige, vanskelige eller bare
ergerlige: «Det er litt krise.» Koronapande
mien er noe annet. Det er helt krise.

Krise
Da WHO 11.3.2020 definerte koronaepide
mien som en pandemi, forsto verden at den
sto overfor en krise. Ordet krisis (av gresk:
‘avgjørelse, dom’) har røtter tilbake til old
tidas medisin. En medisinsk krise dreide
seg om et avgjørende vendepunkt da syk
dommen enten førte til døden eller klinget
av. Kriser inntraff på «kritiske dager», et visst
antall dager siden sykdomsdebuten (7).
I dag brukes ikke krise på denne måten.
Nå betyr ordet ‘svært vanskelig, farlig situa
sjon’ (8).
I allmennspråket er krisebegrepet blitt
utvannet. Nå kan man snakke om krise ved
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Et farlig hjelpemiddel

Maursyre, som finnes naturlig i blant annet maur, har lenge blitt brukt i jordbruket. Den fargeløse væsken beskrives som å ha
en litt stikkende lukt, og den kan gi store etseskader hvis håndtert feil. Dett e skrev Mjølsnes om i utgave 15/1973 (Tidsskr Nor
Lægeforen 1973; 93: 1154).
JUL IE DIDR IKS EN
Tidsskriftet

Maursyre: Et farlig
hjelpemiddel i jordbruket
Av Olav Mjølsnes
Maursyre (Acidum formicum, HCOOH)
brukes i dag i store mengder i jordbruket
ved nedlegging av silofôr. I 1971 var forbru
ket 15 600 tonn, som ble levert i konsentrert
form (85 %) på i alt ca. 430 000 30-liters plast
kanner.

«Alle 5 pasientene fikk skader
i oesophagus»
Maursyren er meget sterkt etsende. Den
har således sterkere overflatevirkning enn
konsentrert eddiksyre (iseddik). Til tross
for det store forbruket av maursyre i jord
bruket er det sjelden man hører om skade
virkninger på mennesker, og det er lite
å finne i litteraturen om forbrenninger
og forgiftninger forårsaket av maursyre.
Ramstad, Reier & Skandsen (Ets-skader for
årsaket av maursyre (silovæskekonsentrat).
Farmakoterapi 1968: 85–90) refererer to
pasienter med hudforbrenninger på grunn
av maursyre. Den ene av disse fikk også en
hemolyse som man antok var forårsaket
av syrens overflatevirkning på de røde blod
legemer. Jeg har ikke funnet noen meddelel
ser i litteraturen om oesophagusskader
forårsaket av maursyre.
Ved Haukeland sykehus, Øre-nese-hals
avdelingen, har vi i løpet av de siste 5 år hatt
5 pasienter med etsskader i oesophagus på
grunn av maursyre. Alle disse 5 bodde på
gårdsbruk. De to først e var voksne gårdbru
kere, de 3 siste var barn i alderen 1 til 2½ år.
Barna fikk maursyren i seg som følge av
skjødesløshet i behandlingen av syren. Den
ene drakk noen dråper fra en kanne som
hadde inneholdt fortynnet maursyre, den
andre sugde på en slange som tidligere var
brukt fra en maursyrekanne til en fôrhøster
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Maursyre har lenge blitt brukt i norsk landbruk. Bildet er tatt på Steinkjer i 1968. Foto: Widerøes Flyveselskap AS /
Nasjonalbiblioteket

og den 3. klarte å få lokket av en maursyre
kanne og slurpe i seg litt av syren.
Alle 5 pasientene fikk skader i oesophagus.
Hos 2 av dem utviklet det seg striktur som
krevde behandling med blokking. Den ene
av disse, en vel 2 år gammel gutt som slur
pet i seg syre fra en kanne, hadde så store
etsskader at det ble utført oesophagostomi
med nedleggelse av sonde til ventrikelen.
(…)
Det har vært et markert økt forbruk av
maursyre i jordbruket de siste år, og etter
opplysninger fra produsenten må man
forvente ytterligere økning de kommende
år (Fyrikleiv, E. Personlig meddelelse). Derved øker også faren for ulykker forårsaket
av maursyre. De skadetilfellene vi har sett,
reiser spørsmålet om folk som steller med
maursyre er tilstrekkelig oppmerksomme
på hvor farlig den kan være. De hvite plast
kannene med maursyre kan virke relativt
uskyldige sammenlignet med de gammel
dagse glassballongene. Riktignok er kannene
merket med: MAURSYRE. VÆR VARSOM, samt

rød merkelapp som er påført FORSIKTIG.
ETSENDE VÆSKE. Må ikke tas inn. Oppbevares
utilgjengelig for barn. Det ser likevel ut til
at dette ikke er en alvorlig nok advarsel. Det
kunne være på sin plass med et «godt, gam
meldags» giftmerke som lettere innprentes

«At en gutt på vel 2 år klarte
å åpne en kanne, tyder på
at den skrukorken som nå
brukes ikke er en sikker nok
lukning»
i folks bevissthet. Det må også understrekes
at maursyre skal oppbevares utilgjengelig
for barn. I praksis vil dette si at den må være
innelåst. Kannene må være lukket på en slik
måte at de ikke lar seg åpne av små barn.
At en gutt på vel 2 år klarte å åpne en kanne,
tyder på at den skrukorken som nå brukes
ikke er en sikker nok lukning.

TID SS K R NO R L EG EFO R E N N R . 6, 2020 ; 14 0

T I DL IG ER E I Æ S C U L A P

Truende skyer over fremtiden

I 1950- og 60-årene ble det diskutert mulighet for utplassering av amerikanske atomvåpen i Norge, men det endte til slutt med
et norsk nei. I 1960 advarer Æsculaps redaktør Svenn M. Syversen mot gradvis tilvenning til den typen våpen, og er oppgitt over
egne medstudenter (Æsculap 1960; 40: 49–50).

SYNN E LOFS TAD
synne.lofstad@hotmail.com
Redaksjonssjef i Æsculap

Fredsvilje og atomvåpen.
Kjære leser, kan du og jeg gjøre noe for
å påvirke den politiske, militære og sosiale
utviklingen i Norge og verden forøvrig. Nei,
sier du og stapper nevene ned i bukselom
mene, politikken er for politikerne, militær
vesen er for de militære eksperter, mens
Nordisk lærebok i kirurgi er for meg, og
det er gudhjelpe meg mer enn nok.

«Du skal mene at atomvåpen
her i landet vil være en uting»
Men så lett slipper du ikke unna. Har du
for eksempel hørt at det er på tale å stasjo
nere atomvåpen her i landet? Det har du
altså. Hva er din mening i denne saken?
Har du ikke gjort deg opp noen mening
ennå. Godt hermed dikterer jeg deg hva du
skal mene. Du skal mene at atomvåpen her
i landet vil være en uting, en ulykke for oss
som lever her og som gjerne vil leve i fred
ennå noen år og som gjerne så at våre barn
kunne gjøre det samme. Og ikke bare du
alene skal ha denne mening, men du skal
gjøre ditt til at andre også får denne mening
og du skal rope ditt standpunkt ut til den
likegyldige hop og til de blinde militarister.
Hvor mange medisinere var det som stilte
i Studentersamfunnet da man behandlet
spørsmålet om atomvåpen til Norge? I hvert
fall ikke mer enn 5 og beklagelig nok var det
minst 2 av disse som stemte mot resolusjo
nen som ble vedtatt og som hadde følgende
ordlyd:
«Det Norske Studentersamfunn samlet til
møte 19. 3. 60 tar skarpt avstand fra tanken
om plasering av atomvåpen i Norge.
Et hvert skritt for å få flere land med atom
våpen i forsvaret innebærer en tilskjerping
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av den kalde krigen og minker dermed
sjansene for en nedrustning.»
Ikke mer enn vel 100 studenter avga
stemme, derav var ca. 2/3 for resolusjonen.
La oss ikke håpe at dette er et tegn på at
studentene stiller seg likegyldige til saken.
Det ville være for deprimerende. (…)
Det ble hevdet at vi ikke skulle la følelsene
tale, men lytt e til fornuftige argumenterin
ger. Nei. Her skal ikke argumenteres. Atom
våpen står i dag for oss som en forferdelig
ting, men hvis vi bare får drevet og argu
mentert lenge nok så vil vi venne oss til
tanken om atomvåpen og de vil ikke lenger
virke så avskrekkende. Og når de ikke lenger
er så avskrekkende vil de også lettere kunne
tas i bruk. Men atomvåpen er avskrekkende
og det må de for alle menneskelige verdiers
skyld fortsette å være. (…)
Hvorfor skal vi bruke all vår tid på å for
berede oss på en kommende krig? Det skal
være den eneste måte å unngå den på, heter
det. Tror noen virkelig det? Det er visst ingen
som forbereder seg på en kommende fred.
Riktignok hører man stadig om fredsfor
handlinger, men på samme tid rustes det
som aldri før. Det er lite trolig at det skal
komme noe særlig positivt ut av slike for
handlinger så lenge noen ikke har vilje til
å ofre noe som helst, men derimot setter
alt inn på å så sterkt militært rustet før
forhandlingene at man kan kreve mest
mulig. Gad tro om ikke også forhandlerne
selv ville bli svært overrasket om det plutse
lig en dag skulle vise seg at forhandlingene
virkelig førte til resultater.
Hvorfor er situasjonen slik som den er
med ganske truende skyer over fremtiden.
Skal man tro at et flertall av verdens befolk
ning er enig i og gir sin tilslutning til den
utviklingen som har foregått siden siste
krig. Jeg kan ikke tro det. (…) Menneskene
er for forsiktige med å la sin mening komme
til uttrykk. De tror at de ikke har noe greie
på utvikling og slikt og at det er andre som
kan greie biffen så meget bedre. Ikke er det
noen som spør så særlig mye etter deres
mening heller.

Første mai markeres for 70. gang med demonstrasjonstog og paroler i 1960. Her toget på vei opp Karl
Johans gate med parolen «Nei til Atomvåpen».
Foto: NTB Scanpix

Her er vår oppgave når det gjelder
å påvirke utviklingen. For det første skal
vi mene selv og la meningen komme til
uttrykk. Dernest skal vi få andre til å mene
og la sin mening komme til uttrykk. Vi må
utvikle en sterkere vilje til fred. En vilje som
er så sterk at den kan tillate oss å ofte ganske
meget, umåtelig meget på fredens alter.

«Det er visst ingen som
forbereder seg på en
kommende fred»
Mitt ønske er at fredsviljen kunne tillate
oss å ofre så meget at vi ga alt militærvesen
på båten. Vi kunne legge hele landet åpent
som en demilitarisert øy i et hav av kanoner
og raketter. Og så skulle vi vente og se. Vi
ville satse 3,5 millioner mennesker på en
usikker hånd. Men potten ville være varig
fred. (…)
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Om klinisk kommu
nikasjon for alle leger
HÅNDB OK I KLIN ISK
KOMM UN IK AS JON
Harald Sundby,
Njål Flem Mæland
Oslo: Norsk forening for
allmennmedisin, 2020.
28 s, ill. Boken ligger ute
gratis for nedlastning.

Dette korte og lettleste heftet oppsummerer
det viktigste om klinisk kommunikasjon
i den pasientsentrerte metode. Den knytter
seg godt opp mot allmennmedisinens
læringsmål (som er nevnt) og er egnet til
bruk i spesialistutdanningens veilednings
grupper. Boken er skrevet med innsikt og
humor, med gode vitenskapelige henvisnin

Solid dansk
epilepsibok
EPIL EPS I
Jørgen Alving,
Anne Sabers, Peter Uldall
En basisbog. 2. utg. 159 s,
tab, ill. København: FADL’s
Forlag, 2019. Pris DKK 300
ISBN 978-87-93810-17-4

Forrige utgave av denne danske epilepsi
boken kom i 2014. Forfatterne gir i forordet
ingen begrunnelse for hvorfor de har valgt
å revidere den etter bare fem år. Kanskje har
det sammenheng med at man i Internatio
nal League Against Epilepsy (ILAE) i 2017,
etter mange år med heftige diskusjoner
i fagmiljøet, ble enige om enkelte nye ter
mer og en ny klassifikasjon av epileptiske
anfall og epilepsiene. Forfatterne presente
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ger og anbefalinger om videre lesing og
med snertne kommentarer og stor raushet
ovenfor legen og pasienten. Den er på sitt
beste en fryd å lese. Med gode eksempler
som alle leger kan bruke i hverdagen er
håndboken velegnet til å overbevise den
travle legen om at god klinisk kommunika
sjon er effektivt og tidsbesparende. Hånd
boken setter kunnskapen om klinisk kom
munikasjon inn i et fint historisk perspektiv.
Den forklarer hvorfor dette er en nødvendig
ferdighet. Boken gir praktiske råd om hvor
dan lære og utføre kommunikasjonen.
Boken tar oss gjennom de ulike fasene av
lege‒pasient-konsultasjonen. Her blir boken
beundringsverdig konkret om hva tilstede
værelse og samspill betyr. «Veiskilting» kan
roe ned samtalen og gi legen og pasienten
en felles forståelse for hvor man skal. Boken
illustrerer at konsultasjonen er et «vi», der
legen og pasienten samarbeider. Forfatterne
er ikke redde for å være normative i sitt
forsvar av 20-minutters konsultasjoner.
Kanskje bør du vurdere hvor lang lista di
er og bør være. Vi trenger tid til det vi skal
gjøre.

Vi får vite at legen har mange ting å spille
på. Når instrumentene vises så klart fram,
illustrerer det at god klinisk kommunika
sjon ikke er noe man er født med, men er
noe kan alle lære. Vi trenger alle å øve. Selv
ikke erfarne allmennleger utdannet i andre
tider, da den pasientsentrerte metode ikke
var eksplisitt uttalt, blir mestre uten det.
Boken er fint illustrert av Marit T. Moseng.
Den anbefales til dem som trenger å lære
noe mer om det spennende og utfordrende
(og for noen uoppdagede) feltet klinisk
kommunikasjon ‒ det vil si til alle.
Begge anmelderne kjenner en av forfat
terne, H. Sundby. J. Bramness har tidligere hatt
et jobbsamarbeid med Sundby og skrevet en
bokanmeldelse sammen med ham.

rer den nye klassifikasjonsmodellen nokså
detaljert, uten egentlig å diskutere hvilke
fordeler den har fremfor den gamle.
Boken følger stort sett samme mønster
som sist og gir en grundig innføring i dia
gnostikk og behandling av epilepsiene.
En dvd med opptak av diverse epileptiske
og ikke-epileptiske anfall som fulgte med
2014-versjonen, hadde man nå valgt å fjerne.
I stedet henviser forfatterne til ILAE som har
lagt ut et fritt tilgjengelig arkiv på internett,
med video-opptak av ulike former for epilep
tiske anfall (EpilepsyDiagnosis.org). Etter
mitt skjønn er det et fornuftig valg.
Det som skiller denne boken fra mange
andre lærebøker i epileptologi, er at dia
gnostikk og behandling av barn er viet
større plass, og at sykepleier ens rolle i epi
lepsiomsorgen har fått et eget kapittel. Etter
mitt skjønn burde alle med en kronisk syk
dom, som epilepsi, ha en fast kontakt i spe
sialisttjenesten. I Norge er det altfor få epi
lepsiprofilerte nevropediatere og nevrologer
til å dekke dette behovet. Som forfatterne
av denne boken foreslår, kan epilepsisyke
pleiere kompensere for denne mangelen.
Det forutsetter imidlertid en betydelig styr

king av utdannelsen av epilepsisykepleiere
her i landet.
Forfatterne skal ha ros for at de flere
steder minner om den betydelige diagnos
tiske nytten vi kan ha av at foreldre eller
pårørende filmer pasientens anfallsepisoder
med mobilkamera som de så tar med til
sykehuset.
Om boken treffer målgruppen? Både
språk og detaljrikdom bærer bud om at
den er skrevet av tre høyspesialiserte epilep
tologer. For unge og vordende nevropedia
tere og nevrologer som ønsker en innføring
i epileptologi, mener jeg den treffer godt.
For allmennleger, sykepleiere, psykologer,
sosionomer og fysio- og ergoterapeuter tror
jeg man hadde vært tjent med en noe kor
tere og enklere fremstilling av stoffet.

INGJ ERD GULDAL
Spesialist i allmennmedisin, Kjelsås legekontor
JØRG EN G. BRAMNESS
Seniorforsker Folkehelseinstituttet og professor
ved UiT – Norges arktiske universitet

KARL O. NAKK EN
Spesialsykehuset for epilepsi
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende
interessekonflikter: Han har i løpet av de siste fem år
mottatt forelesningshonorar fra Eisai, et farmasøytisk
firma.
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God lærebok
i alderspsykiatri
ALD ERSP SYK IAT RI
Knut Engedal,
Marit Tveito, red
474 s, tab, ill. Tønsberg:
Aldring og helse, 2019.
Pris NOK 650
ISBN 978-82-8061-385-1

Knut Engedal og Marit Tveito har vært redak
tører for en lærebok i alderspsykiatri. Redak
tørene har selv skrevet mange av kapitlene,
men har i tillegg fått bidrag fra 18 medfor
fattere. Boken er ikke en revidert utgave av
Alderspsykiatri i praksis, som kom ut i 2008,
men fremstår som en helt ny og mer omfat
tende lærebok. Målgruppen er både leger og
psykologer som arbeider med alderspsykia

Helhetlig kunnskapsoppsummering
for eldremedisin
ELDR EB OK EN
Bettina S. Husebø,
Elisabeth Flo
Diagnoser og behand
ling. 454 s, tab, ill. Bergen:
Fagbokforlaget, 2019.
Pris NOK 599
ISBN 978-82-450-2178-3

Eldreboken er en tverrfaglig kunnskaps
oppsummering for eldreomsorgen. Den
er skrevet som pensum for grunnutdan
ningene innen helsefagene, jus og musikk
terapi, men er også tenkt som støtte for
beslutningstakere i helsetjenesten.
Boka har 40 korte kapitler skrevet av fors
kere med ulik fagbakgrunn og forskningsom
råde. I hvert kapittel oppsummeres hoved
T IDSSKR NOR LEGEFO REN NR . 6, 2020; 14 0
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tri, samt sykehjemsleger og helsepersonell
med bachelorgrad som arbeider med eldre.
Fastleger og geriatere vil også finne boken
nyttig, vil jeg anta.
Boken er delt inn i syv deler, som hver
har flere kapitler. Boken har få illustrasjoner,
men en del viktige momenter er satt opp
punktvis i rammer. Teksten er også tidvis
brutt opp ved at det er brukt korte kasuistik
ker for å illustrere tema som tas opp. Dette
bidrar til å knytte tema nærmere klinisk
arbeid. Alle kapitler er belagt med et stort
antall referanser.
Første del omhandler aldring generelt
og organisering av norsk alderspsykiatri.
I tillegg inneholder denne delen et omfat
tende kapittel om veiledning. Her er det gitt
plass til fagfolk som beskriver konkret hvor
dan veiledning til kommunen gis ved deres
avdelinger, noe som fremstår som et godt
pedagogisk grep. De neste to delene er viet
utredning samt forebyggende tiltak og
behandling. Både legemiddelbehandling,
elektrokonvolusiv behandling (ECT), psyko
terapi og miljøterapi er viet egne kapitler.
Miljøbehandling ved demens kunne vært
viet noe mer plass, da atferdsmessige og

psykiatriske symptomer ved demens ofte
er den mest utfordrende delen av alders
psykiatrien. Den mest omfattende delen av
boken er naturlig nok viet ulike psykiske
lidelser. Her er depresjon, angst og psykose
hos eldre beskrevet og ulike behandlings
alternativer belyst. Det fremstår imidlertid
som svært helhetlig at bipolar lidelse, per
sonlighetsforstyrrelse og rusmiddelbruk er
viet egne kapitler. Delir og demens har sin
naturlige plass i denne type lærebok, men
det er også viet plass til tema som utredning
av demens ved psykisk utviklingshemming.
I siste del av boken er det et eget kapittel
som omhandler pårørende, med forslag til
tiltak som kan forebygge og redusere pårø
rendebyrde. Boken avsluttes med et omfat
tende kapittel om juridiske forhold, hvor
lovverk knyttet til Psykisk helsevernloven
og Pasient- og brukerrettighetsloven drøftes.
Alderspsykiatri fremstår som en god og
gjennomarbeidet lærebok som kan anbe
fales.

punktene i starten, og teksten illustreres med
pasienteksempler, faktaruter og figurer. Det
er spørsmål og svar til hvert kapittel på slut
ten av boka. Språket varierer med forfatter,
men er stort sett lettlest og konsist.
Boka åpner med en innføring i juridiske
og samfunnsmedisinske aspekter av eldre
medisin, før vi presenteres for demenssyn
dromene og deres utfordringer. Videre
beskrives multimorbiditet og organspesi
fikke aldersforandringer og sykdommer.
Så følger kapitler om kosthold og ernæring,
munnhelse, fysisk aktivitet og funksjon
samt smerter og legemiddelbruk. Musikk
terapi, psykisk helse og rus samt ulike psy
kososiale aspekter ved alderdom har egne
kapitler. Forhåndssamtaler og omsorg ved
livets slutt er viet særlig plass. Til slutt drøf
tes frivillighet, tverrprofesjonell samarbeids
læring, teknologiske løsninger i eldreomsor
gen og kommunikasjon mot offentligheten.
Boka er et godt startsted for den som
ønsker å jobbe med utviklingsarbeid eller
forskning – eller rett og slett forstå den
større sammenhengen man utøver sitt fag i.
Som samfunnsmedisiner med interesse for

tjenesteutvikling leste jeg boka med stor
interesse. Når det gjelder medisinsk behand
ling er det flere gode oppsummerende
kapitler, men boka kan ikke stå alene som
lærebok. Her må legen komplettere med
andre kunnskapskilder. Men det er fine
kapitler om legemiddelbruk, omsorg ved
livets slutt, munnhelse og fysisk aktivitet
som vil være særlig nyttige for sykehjems
leger. Jeg ble også positivt overrasket over
kapittelet om Japans erfaringer med tekno
logiske løsninger i eldreomsorgen.
Eldreboken er et godt og etterlengtet
bidrag til den helhetlige kunnskapsbasen
i eldremedisin. Den presenterer forsknings
bredden i norsk eldreomsorg og henter
bidrag fra et imponerende forskerpanel.
Den faglig bredden og kompetanse som
representeres oppfyller etter mitt syn redak
tørenes ambisjoner om å løfte eldremedisi
nens omdømme. Den gjør også at boka
treffer den tverrfaglige målgruppa den er
tiltenkt.

OLE KRIST IA N GRØNL I
Overlege, Alderspsykiatrisk seksjon
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Tromsø

ELIZABETH KIMBELL
Sykehjemsoverlege, Trondheim kommune
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ZAF ER TANDOGDU
Healthcare Associated Urinary Tract Infections in
Urology Departments. Pathogens, Resistance and
Appropriate Empiric Antibiotic Choices From a Global
Point Prevalence Registration to Modelling based on
a Bayesian Approach. Tandogdu disputerer for
graden dr.philos. Utgår fra Institutt for klinisk
medisin. Disputas 3.3.2020.
Bedømmelseskomité: Suzanne E. Geerlings,
Internal Medicine, Amsterdam University Medical
Center, Nederland, Franck Bruyere, University Hospital of Tours, Frankrike, og Tone Tønjum, Institutt
for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

ÅSM UND TREU RØE
Heart failure beyond global systolic dysfunction –
active, passive and regional mechanisms of diastolic
dysfunction. Utgår fra Institutt for klinisk medisin.
Disputas 4.3.2020.
Bedømmelseskomité: Martina Krüger, HeinrichHeine Universität, Düsseldorf, Tyskland, Helge
Skulstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet
i Oslo, og Tor Erik Rusten, Institutt for klinisk medi
sin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: William E. Louch og Ole M. Sejersted.

ANETT E HUUSE FARM EN
Pregnancy in women with epilepsy: Birth rates, intra
uterine growth, obstetric complications and pharma
cokinetics. Utgår fra Institutt for klinisk medisin.
Disputas 5.3.2020.
Bedømmelseskomité: Jukka Peltola, Tampere
University Hospital, Finland, Eva Kumlien, Uppsala
Universitet, Sverige, og John-Anker Zwart, Univer
sitetet i Oslo.
Veiledere: Morten I. Lossius og Merete G. Øie.

Pediatric anterio
 r cruciate ligament injuries: Man
agement, treatment rationale and long-term outcomes.
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas
5.3.2020.
Bedømmelseskomité: Mininder Kocher, Boston
Childrens Hospital, USA, Jon Karlsson, Sahlgrenska
Academy, University of Gothenburg, Sverige, og
Inger Holm, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Lars Engebretsen, Hege Grindem,
Håvard Moksnes og May-Arna Risberg.
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Treatment of Type II SLAP lesions of the shoulder. Utgår
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.3.2020.
Bedømmelseskomité: Andrew Carr, University
of Oxford, Storbritannia, Matt hias Zumstein, Uni
versity of Bern, Sveits, og Hanne Solveig Dagfinrud,
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Jens Ivar Brox og Olav Reikerås.

MAR IA KRYSTINA PARKER
INGR ID BUGG E
Physically Injured Survivors of Terror: Posttraumatic
stress reactions, somatic complaints, and experiences
with early psychosocial hospital care after the 2011
Utøya att ack. Utgår fra Institutt for klinisk medisin.
Disputas 5.3.2020.
Bedømmelseskomité: Nancy Kassam-Adams,
University of Pennsylvania, USA, Hanne Klæboe
Greger, Norges teknisk-naturvitenskapelige univer
sitet, og Svein Friis, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Trond H. Diseth, Grete Dyb og Øivind
Ekeberg.

RASM US DEHLI THORKILDSEN
GURI RANU M EKÅS

CEC IL IE PIEN E SCHRØD ER

Uncemented Metal-on-metal Arthroplasty for Trape
ziometacarpal Osteoarthritis. Utgår fra Institutt for
klinisk medisin. Disputas 6.3.2020.
Bedømmelseskomité: Torben Bæk Hansen,
Aarhus Universitet, Danmark, Søren Kold, Aalborg
Universitetshospital, Danmark, og Berit Flatø,
Universitetet i Oslo.
Veileder: Magne Røkkum.

Medication appropriateness, complexity and adher
ence in older adults with chronic kidney disease. Utgår
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.3.2020.
Bedømmelseskomité: Hege Salvesen Blix, Folkehelseinstituttet, Ulrika Gillespie, Uppsala University
hospital, Sverige, og Torgeir Bruun Wyller, Univer
sitetet i Oslo.
Veiledere: Knut Stavem og Ingrid Os.

SIGU RD A. AARR ES TAD
Monitoring long-term nocturnal non-invasive ventila
tion for chronic hypercapnic respiratory failure: What
are the basic tools? Utgår fra Institutt for klinisk
medisin. Disputas 13.3.2020.
Bedømmelseskomité: Bengt Midgren, Lund Uni
versity, Sverige, Sverre Lehmann, Klinisk institutt 2,
Universitetet i Bergen, og Harriet Akre, Institutt for
klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Ole Henning Skjønsberg og Elin Tollef
sen.
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TONE HOEL LEND E
Proliferat ion in operable breast cancer. Aspects of prognostication and relevance of carbohydrate metabo
lism. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 6.3.2020.
Bedømmelseskomité: Hanne R. Hagland, Univer
sitetet i Stavanger, Olaf Johan Hartmann-Johnsen,
Sykehuset Østfold, og Knut Harboe, Universitetet
i Bergen.
Veiledere: Håvard Søiland, Emiel A.M. Janssen,
Jan P.A. Baak og Lars A. Akslen.

TORM OD KARLS EN BJÅN ES
Drug delivery in pancreatic cancer. Quantitative stu
dies of gemcitabine and sonoporation in patients and
cell line models. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas
6.3.2020.

Bedømmelseskomité: Georg Sager, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Jørn
Schneede, Umeå universitet, Sverige, og Kristin
Moberg Aakre, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Bett ina Riedel, Jan Schjøtt og Emmet
McCormack.

IDA SOF IE GRØNN INGSÆT ER
Therap
 eutic and prognostic implications of metabo
lism in acute myeloid leukemia. Utgår fra Klinisk
institutt 2. Disputas 6.3.2020.
Bedømmelseskomité: Yngvar Fløisand, Oslo uni
versitetssykehus, Hoa Tran, Akershus universitets
sykehus, og Øystein Fluge, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Kimberley Joanne Hatfield, Øystein
Bruserud og Håkon Reikvam.

KIM CHRIST IA N DAN IELSS ON
Maternal epilepsy and antiepileptic drug treatment,
outcomes in pregnancy and delivery. Utgår fra Klinisk
institutt 1. Disputas 13.3.2020.
Bedømmelseskomité: Ingvil Krarup Sørbye, Oslo
universitetssjukehus, Maria Jonsson, Akademiska
sjukhuset, Uppsala, Sverige, og Halvor Næss, Uni
versitetet i Bergen.
Veiledere: Nils Erik Gilhus, Nils-Halvdan Morken
og Ingrid Borthen.

http://www.ntnu.no/kalender#tag=disputaserdmf

MAR IA OTHEL IE UND ERDAL
Polycystic ovary syndrome – Long-term metabolic
and respiratory health. Utgår fra Institutt for klinisk
og molekylær medisin. Disputas 5.3.2020.
Bedømmelseskomité: Ulla Breth Knudsen,
Institut for klinisk medisin, Aarhus Universitet,
Danmark, Ferenc Macsali, Kvinneklinikken, Hauke
land universitetssykehus, og Guro Aune, Institutt
for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Eszter Vanky og Marianne Andersen.
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HELG E HAUGLAND
Qualit y in physician-staffed pre-hospital emergency
social services – developing a method for continuous
quality estimation. Utgår fra Institutt for sirkulasjon
og bildediagnostikk. Disputas 5.3.2020.
Bedømmelseskomité: Erika Frischknecht Christensen, Aarhus Universitetshospital, Danmark, Atle
Fretheim, Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet, og Erik Madssen, Norges teknisk-naturvitenska
pelige universitet.
Veiledere: Andreas Krüger, Pål Klepstad og Marius
Rehn.
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Legejobber.no er Tidsskriftets
stillingsportal for leger.
Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no
enkelt søke etter ledige jobber etter
spesialitet, geografisk område eller
i fritekst.

Som ANNONSØR kan du nå bestille
annonsen døgnet rundt via legejobber.no.
Du registrerer nettannonsen og
papirannonsen samtidig.

Ønsker du å motta varsel om ledige
stillinger innefor et bestemt område?
På Legejobber.no kan du abonnere
på ledige stillinger.
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Fastlegehjemmel

Overlege endokrinologi/ansvar diabetesomsorg.

Det opprettes deleliste ved Regnbuen legekontor i Lier.
For fullstendig utlysningstekst og lenke til søknadsskjema, se
kommunens nettsider eller Legejobber.no

Ref.nr. 4214492892. 100% fast stilling ledig fra juni 2020.
For fullstendig utlysningstekst og lenke til søknadsskjema,
se vår nettside eller Legejobber.no

Søknadsfrist: 30. april

Søknadsfrist: 05.05.2020

N E V R O K I RU R G I

Region Örebro län

Legejobber.no

Fastlegehjemmel
Selbu kommune har fra 01.09.20 ledig fastlegehjemmel.
Hjemmelen har p.t. en liste på 1300 pasienter, men listestørrelsen kan vurderes endret. For fullstendig utlysningstekst
og lenke til søknadsskjema, se kommunens nettsider eller
Legejobber.no

Specialist Physician/Consultant
Neurosurgeon
to the Neurosurgery Section at Örebro University Hospital
For further information: www.regionorebrolan.se/neurosurgeon
Closing date for applications
13 May 2020

Søknadsfrist: 24. april

P SY K I AT R I

Legejobber.no

Fastlege, 0- hjemmel
Ledig 0- hjemmel ved Stavern legekontor i Larvik fra 1/8- 2020.
Kontoret har tre fastlegehjemler med listelengde henholdsvis
950,1000 og 1620. Man forutsetter overføring av et betydelig
antall pasienter fra den siste hjemmel til ny hjemmelsinnehaver.
For fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema, se
https://www.larvik.kommune.no/jobbe-hos-oss/
Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 05.05.2020

Helse Sør-Øst RHF søker:
Ledig 50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i psykiatri
- lokalisert til Oslo
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger
Søknadsfrist: 12.05.2020

Helse Sør-Øst RHF søker:
Ledig 100 % avtalehjemmel i psykiatri
- lokalisert til Horten
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger
Søknadsfrist: 12.05.2020
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Tidsskriftet på Facebook
FAC E B O O K .C O M / T I D S S K R I F T E T
Daglig oppdatering med nye artikler. Lik oss
på Facebook, og du vil bli gjort oppmerksom på
aktuelle saker.
Klikk deg inn, fordyp deg i interessante temaer
og del viktige artikler.
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MAGNAT MEDISINSKE SENTER
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk

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.
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

W
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K.A.L

ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING
Ansvarlig spesialist Lars Rustad
ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

Smerteklinikken
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Smerteklinikken

Dag
A. Kaare.
Spesialist
i anestesiologi.
Dr.med.
Morten
Vinje. Spesialist
i anestesiologi.
Dr.med.
Morten
Spesialist
i anestesiologi.
Kirkeveien
64 A, Vinje.
0364 Oslo.
Telefon
23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.
Smerte-Medisinsk
Kirkeveien
64 A, 0364Institutt
Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.
Smerte-Medisinsk Institutt A/S

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. INSTITUTT
SMERTE-MEDISINSK
Smerte-Medisinsk
Institutt
Mailadresse:
resepsjon@smi.nhn.no
Multidisiplinær
avtalehjemlet
Smerte-Medisinsk
Institutt smerteklinikk
Norges
største multidisiplinære
Avtalehjemlete smerteklinikk:
www.smertemedisinskinstitutt.no
Anestesileger
med
kompetanseområde
smertemedisin
Norges
multidisiplinære
Avtalehjemlete
smerteklinikk:
Dr.
Medstørste
Tore Hind
Fagerlund.
Spesialist
i anestesiologi/algologi
Dr.Med.
ToreSabel.
Hind Fagerlund.
Fagerlund
Dr.
Med
Tore
Hind
i anestesiologi/algologi
Wenche
Spesialist i Spesialist
anestesiologi/algologi
Dr.
Spesialist
i anestesiologi/algologi
Med
LarsSabel.
Tanum.
Spesialist
i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr.Wenche
Wenche
Sabel
Dr.
Med
Lars
Tanum.
Spesialist
psykiatri/klinisk farmakologi
INDREMEDISIN
Psycol
Gunnar
kliniski psykolog/hypnose
Psykiater:
Prof.
LarsRosèn
Tanum
Dr.
Psycol
Gunnar
Rosèn
klinisk
psykolog/hypnose
Fysioterapeut
Sara
Maria
Allen
TENS
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen
Fysioterapeut
Sara
Allen
TENS
Fysioterapeut:
SaraMaria
Maria10D,
Allen0369
Adresse:
Sørkedalsveien
Oslo.
Barstad,
Johannes
E./Barmed
AS
Adresse:
Sørkedalsveien
Telefon:
23
33 42 50. 10 D,10D,
Adr. Sørkedalsveien
03690369
OsloOslo.
A. Tidemandsgt.
20,
2000 Lillestrøm. Arbeids-EKG/24-timers BT/
Telefon:
23
33
42
50.
Mailadresse:
resepsjon@smi.nhn.no
Tlf. 23 33 42 50 – Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no
spirometri/hjerterytmeregistrering
mm. Generell indremedisin.
Mailadresse:
resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no
Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

W

Tilknytning NHN. Driftsavtale.

IND
REMEDISIN
W INDREMEDISIN
W INDREMEDISIN
W PSYKIATRI

OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
FORSKJELLIGE
SPESIALITETER
W RÅDGIVNING
Et
problematisk
forhold
til alkohol og medikamenter blir kartlagt
SPESIALITETER
W ogFORSKJELLIGE
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
K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
RÅDGIVNING
OGforhold
BEHANDLING
Et problematisk
til alkoholAV
og RUSPROBLEMER
medikamenter blir kartlagt
K.A.L

Et
forhold til alkohol
og medikamenter
kartlagt
ogproblematisk
utredet som helseproblem.
Behandlingsstedet
er blir
en livssynsnøytral,
og
utredet
somog
helseproblem.
Behandlingsstedet
er en livssynsnøytral,
ideell
stiftelse
har avtale med
Helse Sør-Øst. Pasientene
betaler
ideell
stiftelse
har avtale med Helse Sør-Øst.
Pasientene
betaler
egenandel
somogi spesialisthelsetjenesten
ved poliklinisk
behandling,
egenandel
somved
i spesialisthelsetjenesten
poliklinisk
behandling,8,
ingen betaling
innleggelser. Klinikkenved
holder
til i Apalløkkveien
ingen
betaling
ved innleggelser.
Klinikken holder
til i Apalløkkveien 8,
0956 Oslo.
Telefon:
22 90 26 60. Hjemmeside:
incognito.no
0956
Oslo.
Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post:
kontakt@incognito.no
E-post: kontakt@incognito.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
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FRA PRESIDENTEN

Invest er i till it!

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

God dialog med myndighetene
krever åpenhet om utfordringer
og behov. For gode avtaler mellom
ledelsen og de som står i front er
tillit en viktig forutsetning.
Når jeg skriver dette (30. mars red.anm.),
har vi sett store endringer i samfunnet.
Stortinget har vedtatt en korona-lov som
gir staten «alle» fullmakter. Regjeringen
har lagt fram retningslinjer for prioritering
av knappe helseressurser. Arbeidstakerorga
nisasjonene har avtalt store unntak fra
arbeidsmiljøloven. Regjeringen viderefører
omfattende begrensninger i folks frihet,
med stor oppslutning i befolkningen.
TV-bildene fra Italia og Spania er det dyst
re bakteppet. Men dette er ikke bare frykt
drevet. Vi har tillit til at disse beslutningene
er bra for oss, til tross for at de griper langt
inn i våre liv. En forutsetning for denne
tilliten er åpenhet om beslutningene. Når
Folkehelseinstituttet legger fram sine scenarier, er det viktig at usikkerheten kommer
tydelig fram. Og når helseministeren peker
ut kursen, må vi få vite at det gjøres i et
uoversiktlig landskap. Det er gjennom åpen
heten vi kan ha tillit til de som skal ta beslut
ningene på vegne av oss.
Åpenhet handler også om at informasjo
nen flyter godt. Legene som står i tjenesten
har viktig informasjon som myndighetene
og politikerne trenger. De som går vakter
på intensiv, kan si hvor flaskehalsen er. Og
fastlegene, de vet hvordan logistikken på et
legekontor fungerer. Legeforeningen tok
derfor tidlig initiativ til direkte dialog med
myndighetene for å korte ned de lange
kommunikasjonslinjene.
Våre medlemmer representerer alle deler
av tjenesten. Vi bringer nødvendig kunn
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skap og informasjon til de som skal ta viktige beslutninger på våre vegne. Men vi er
også en viktig informasjonskanal ut i tjenes
ten, og kan gi legitimitet til avgjørelser som
tas. Men da må det være åpenhet. Hvis det er
mangel på åndedrettsvern, ja så må vi få vite
det. Hvis vi ikke har nok respiratorer, må det
komme tydelig fram. Det er bare slik vi kan
ha tillit til de vanskelige avgjørelsene.
I slike tider trer den norske modellen
fram, hvor partene i fellesskap kan ta de
vanskelige avgjørelsene. Det er bedre å bli
enige med arbeidsgiverne om utvidelse av
arbeidstiden, enn å få det gjennom en for
skrift. I en avtale kan vi best sikre rettigheter
og rammebetingelser. Det vil gjøre det
lettere å ta fatt på hverdagen når alt dette
er over. De tillitsvalgte er et helt nødvendige
bindeledd mellom ledelsen og de som skal
stå i front. Åpenhet om utfordringene og
behovene på begge sider er en forutsetning
for en god avtale – og en forutsetning for
tillit.
I disse dager er jeg dypt takknemlig for
å bo i et land med utbygde velferdsordnin
ger og en sterk offentlig helsetjeneste for
alle. Jeg er dypt takknemlig for å bo i et
samfunn som er bygd på åpenhet og tillit.
Milliardene raser ut dag for dag i kampen
mot viruset. Tillit er det beste vi da kan
investere i, for det vil gjøre oss sterkere
til både å håndtere krisen og tiden som
kommer etterpå. Vi klarer ikke dette alene.
Men i fellesskap klarer vi det.
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Sikkerh et en til hels ep ers on ell må ivar et as
und er koronaepidemien

I en situasjon med stor risiko for
at helsepersonell blir smittet, for
venter Legeforeningen at sykehus
og kommuner gjør alt de kan for
å dempe risikoen.
– Legene står i front og behandler pasienter
i bekjempelsen av koronaviruset. Dette ansvaret tar vi. Sykehus og kommuner har
ansvaret med å ivareta sikkerheten til helse
personell. Når våre medlemmer står i en situasjon med stor risiko for å bli smittet, forventer vi at alle gjør alt de kan for å dempe
risikoen, sier president Marit Hermansen.

Bekymret for smitte
Legeforeningens tillitsvalgte og medlemmer
er bekymret for sitt arbeidsmiljø i denne
tiden, særlig risikoen for å bli smittet. For
ventet eksponering kombinert med knapp
het på smittevernutstyr og manglende
opplæring, forsterker dette.
– Vår grunnleggende holdning er å være
fleksible og løsningsorienterte for å sikre
forsvarlig drift for pasienter og helseperso
nell. Vel vitende om vårt ansvar, jobber vi tett
sammen med nasjonale myndigheter, syke
hus og kommuner for å redusere smitterisi
koen. Vi har derfor kommet med en rekke
innspill i vår løpende dialog med partene.
Slike tiltak må ha høy prioritet. Sikkerheten

Av sykeh us en e forvent er Leg efore ni ng en at:
– Arbeidsgiver foretar risikovurderinger og innfører vernetiltak
– Arbeidsgiver sørger for tilstrekkelig opplæring av helsepersonellet – også i bruk
av verneutstyr og andre smittereduserende tiltak den enkelte kan gjøre
–A
 rbeidsgiver sørger for tilstrekkelig verneutstyr. Legeforeningen har uttrykt bekym
ring overfor departementet om manglende tilgang til smittevernutstyr. Vi vet at det
jobbes intenst med dette, men ser likevel grunn til å understreke den avgjørende
betydningen verneutstyr har for å sikre helsepersonellets helse
– Arbeidsgiver sikrer at helsepersonellet får tilstrekkelig hvile og annet
kompenserende vern
– Arbeidsgiver unngår bruk av overtid i forkant av økt pasienttilstrømming,
for å sikre uthvilt personell.
– Arbeidsgiver trapper ned elektiv virksomhet for å unngå unødvendig arbeidsbelast
ning hos de ansatte
– Arbeidsgiver intensiverer informasjon og dialog med ansatte og tillitsvalgte for å sikre
en reell medbestemmelse i en arbeidssituasjon som vil kreve ekstraordinær innsats
– Arbeidsgiver etablerer utvidede forsikringsordninger

Av kommunene forvent er Leg efore ni ng en at:
– Kommunene foretar risikovurderinger og innfører vernetiltak på legevakt og ved
eventuelle smitteklinikker
– Kommunene sørger for tilstrekkelig opplæring av helsepersonellet – også i bruk av
verneutstyr og andre smittereduserende tiltak den enkelte kan gjøre. Slik opplæring
må også tilbys fastleger og deres ansatte
 ommunene sørger for tilstrekkelig verneutstyr. Legeforeningen har uttrykt bekym
–K
ring overfor Helse- og omsorgsdepartementet om manglende tilgang til smittevern
utstyr. Vi vet at det jobbes intenst med dette, men ser likevel grunn til å understreke
den avgjørende betydningen verneutstyr har for å sikre helsepersonellets helse
 ommunene sikrer at helsepersonellet får tilstrekkelig hvile og annet
–K
kompenserende vern
– Kommunene intensiverer informasjon og dialog med fastlegene for å sikre gode
lokale løsninger i en arbeidssituasjon som vil kreve ekstraordinær innsats
610

MEDLEMMER I FRONT: – Vi forventer at tiltakene vi
foreslår blir fulgt opp for å dempe smitterisikoen og
ivareta sikkerheten til helsepersonell, sier Marit Her
mansen. Foto: Legeforeningen

til helsepersonell må ivaretas, påpeker Her
mansen.
Legeforeningen har sendt brev om sikker
hetssituasjonen til KS og til alle de regionale
helseforetakene og arbeidsgiverforeningene
Spekter og Virke.

Involvering og medbestemmelse
– I en situasjon som krever ekstraordinær
innsats, er reell medbestemmelse viktigere
enn noen gang. Arbeidsgiver må derfor
involvere tillitsvalgte. Kommunene har
ansvaret for sikkerheten til fastlegene og
andre leger i primærhelsetjenesten i en slik
unntakssituasjon, forklarer Hermansen.
Når helsepersonell nå må tåle en høyere
risiko for smitte enn andre arbeidsgrupper,
stiller det høye krav til at man gjør alt for
å redusere risikoen mest mulig.
Stadig ny utvikling
Legeforeningen har tett dialog med helse
myndighetene og har tidligere vært i møter
der nettopp å forsterke innsatsen mot koronaviruset med forsterkede smittetiltak, var
temaet. Foreningen har vært tidlig ute med
å påpeke at det er avgjørende å sikre nok
kapasitet og beredskap i både primær- og
spesialisthelsetjenesten, slik at Norge er
i stand til å håndtere situasjonen.
Situasjonen med koronavirusets spred
ning utvikler seg hele tiden, og bildet kan
se annerledes ut fra datoen sakene i denne
utgaven av Tidsskriftet går i trykken
(25. mars). På legeforening.no finner du til
enhver tid oppdatert informasjon, samt
oppdaterte spørsmål og svar.
SAMF UNNSP OL IT ISK AVD EL ING
info@legeforeningen.no
TID SS K R NO R L EG EFO R E N N R . 6, 2020 ; 14 0

A K T U E LT I F O R E N I N G E N

Arrang em ent er i Leg ef ore ni ng ens regi
avl ys es ell er uts ett es

Kurs og møter i utlandet, samt større
arrangementer i vår avlyses eller
utsettes for å hindre spredning av
korona-smitte.
Legeforeningens medlemmer utgjør en
viktig del av helsetjenesten. Vi har derfor et
særlig ansvar for å begrense smitte blant
medlemmene, og til enhver tid sikre deres
helse og sikkerhet.
– Fremover er det viktig å legge til rette for
nok kapasitet i primær- og spesialisthelsetje
nesten. Ved å begrense smitte, sørger vi også
for at helsevesenet kan håndtere situasjonen
på best mulig vis, sier Geir Riise, generalsek
retær i Legeforeningen.
Legeforeningen gikk derfor ut 9. mars
og avlyste eller utsatte vårens møter og
arrangementer. I etterkant av dette, kom
også norske myndigheter på banen med
svært strenge tiltak for å begrense smitten.
Blant arrangementene som flyttes er
landsstyremøtet som opprinnelig skulle
avholdes 26. – 28. mai. Det utsettes etter
planen til november. Også faglandsrådet
2020 som skulle arrangeres på Soria Moria
i april, planlegges gjennomført i november.

Forbud mot utenlandsreiser
for helsepersonell
Per 20. mars, forbys helsepersonell som
behandler pasienter å reise utenlands. For
budet gjelder både tjenestereiser og privat
reiser. Medlemmer av Legeforeningen som
har planlagt utenlandsreiser anbefales
å kontakte eget forsikringsselskap.
Helsedirektoratet har også informert om at
det kan bli aktuelt å kalle inn helsepersonell

AVLYSER: 9. mars gikk Legeforeningen ut og avlyste kurs og arrangementer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

som ikke lenger arbeider klinisk til å bidra
i bekjempelsen av koronaviruset. Legefore ningen følger utviklingen nøye og vil opp
datere relevant informasjon og aktuelle tiltak
fortløpende på legeforeningen.no.

Informasjon til kursarrangører
og kursdeltakere
Til kurs der det er søkt om underskuddsdek
ning fra Utdanningsfond I, og det er gitt garanti, gis det dekning for utgifter knyttet til
avlysning i tråd med retningslinjene for
fondet. Det kan dreie seg om utgifter til loka
ler, reise for forelesere og lignende. Se Lege
foreningens nettsider for mer informasjon.
Utdanningsfond II og III
Til deltakere på kurs som er en del av legers
videre- og etterutdanning: For utgifter som
ikke dekkes av egen forsikring, vil det inntil
videre gis refusjon for kursutgifter fra Ut
danningsfond II og III. Dette vil skje på ordi
nær måte etter gjeldende retningslinjer og

satser for fondene, som om du har deltatt
på kurset. Informasjon og søknadsskjema
finner du på legeforeningen.no.

Deltakere på tillitsvalgtkurs i regi
av Legeforeningen
På grunn av fare for smitte av koronaviruset,
har styret i Opplysnings- og utviklingsord
ningen for Spekterområdet konkludert med
følgende:
Dersom planlagte kurs blir avlyst som følge
av forebyggende tiltak for å hindre smitte,
eller for å sikre at helsepersonell er tilgjenge
lig for helsetjenesten, så dekkes kostnadene
ved avlyste kurs av OU-midlene på vanlig
måte. 10. mars bekreftet KS og Kommunalog moderniseringsdepartementet at de
følger de samme reglene som Spekter.
TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

Lønnso ppg jør et uts ett es til høst en
Oppg jøret i privat sektor har blitt
utsatt på grunn av koronaviruset.
Det betyr at også oppg jørene
i offentlig sektor utsettes.
Forhandlingene mellom Norsk Industri
og Fellesforbundet, frontfaget, blir utsatt til
august. Partene satte seg ned rundt forhand
lingsbordet, men besluttet å utsette i lys av
situasjonen Norge nå står i.
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I samråd med alle hovedorganisasjoner
har riksmegler Mats Wilhelm Ruland beslut
tet å utsette samtlige av vårens forhandlin
ger til høsten. Frontfagsforhandlingene
setter rammene for oppgjørene i offentlig
sektor, og det betyr at forhandlingene i stat,
kommune og helsesektoren også utsettes.
– Koronaviruset har satt samfunnet i en
ekstraordinær situasjon, og vi støtter fullt
ut avgjørelsen som er tatt. Å hindre smitte er
jobb nummer én nå, og forutsetningene for
å gjennomføre normale forhandlinger er

rett og slett ikke til stede, sier Kari Sollien,
leder i Akademikerne.
Etter planen skulle forhandlingene i offentlig sektor starte opp i begynnelsen av
april. Nye oppstartsdatoer vil avtales mel
lom partene. Inntil videre vil dagens avtaler
videreføres.
SAMF UNNSP OL IT ISK AVD EL ING
info@legeforeningen.no
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Leg efore ni ng en tilbyr koll eg ia l bis tand

I tider som dette med store påkjen
ninger, kan det være behov for noen
å snakke med – enten det gjelder
private eller profesjonelle forhold.
Legeforeningen har et korps av erfarne leger
som er støttekollege r. Deres rolle er å gi
medmenneskelig støtte, råd og veiledning.
Også en del av støttekollege ne er under
stor belastning nå. På listen under finner
du de som har mulighet for kontakt også
i denne perioden. Det kan være hensikts
messig å sende en SMS eller e-post først, for
så å avtale en telefonsamtale. Det tas sikte
på at samtalen har varighet innenfor
30 minutter til én time.
Støttekollegene bevarer full diskresjon
om det de blir betrodd. Det er viktig å være
oppmerksom på at støttekollegene ikke yter
legetjenester, det vil si at de ikke fører jour
nal, skriver ikke sykmeldinger, forskriver
ikke medikamenter eller liknende.

VILLA SANA: Ressurssenteret er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser. Foto: Legeforeningen

Ressurssenteret Villa Sana
Villa Sana stiller også personell tilgjengelig
for samtaler. Ressurssenteret Villa Sana er
et tilbud til alle leger som trenger hjelp og
støtte i kriser. Et opphold på Villa Sana er
også ment for dem som har vansker med
å klare arbeidet som lege, eller som står ved
en korsvei i livet. Ressurssenteret Villa Sana

er et samarbeid mellom Legeforeningen
og Modum Bad. Kontakt etableres ved
å sende epost til villasana@modum-bad.no
eller ringe på telefonnummer 32 74 98 83.
SAMF UNNSP OL IT ISK AVD EL ING
info@legeforeningen.no

Støtt ekoll ege r som kan kont akt es:
Sharam Shaygani
shaygani@hotmail.com
92 05 18 42

Agnar Aspaas
agnar@aspaas.com
92 20 11 48

Almina Vilimiene
Mjosa.Lt@gmail.com
97 50 50 42

Magdalena Herud
magdah@online.no
90 69 54 36

Agneta Emma Iversen
agneta-emma@live.no
90 70 05 89

Terje Vevatne
terje.vevatne@lyse.net
45 43 93 00

Øystein Christoffersen
oyst.christoffersen@gmail.com
47 60 88 69

Solveig Ulstein
solveig.ulstein@gmail.com
40 23 85 34

Torbjørn Tvedten
torbjorn.tvedten@terapi.nhn.no
90 59 80 98

Lasse Djerv
lasse@djerv.no
91 34 53 30

Astrid Haram
astrid.haram@gmail.com
46 52 37 84

Bjarte Storaas
sbjart@mac.com
97 56 08 95

Emma Margrethe Kjølseth
emmamarg@online.no
92 63 36 69

Jørgen Henrik Brochmann
hbrochma@online.no
95 13 80 24

Håvard Olsen
havardolsenmail@gmail.com
94 79 55 35

Stein Nilsen
nilsen.stein@gmail.com
93 49 95 53

Liv Randi Flatøy
livrf@outlook.com
48 20 71 00

Fredrik Jakhelln
fre-j@online.no
95 93 25 49

Gro Bjartveit
grobjar@gmail.com
92 45 92 18
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KS anb ef al er praks iskomp ens as jon
til leg er i karant en e

Kommunenes Sentralforbund (KS)
har gått ut med en anbefaling til alle
sine medlemskommuner om at fast
leger i karantene og isolasjon gis en
inntektskompensasjon lik Allmenn
legeforeningen sin praksiskompen
sasjon.
Dette gjelder næringsdrivende fastleger som
må i karantene eller isolasjon som følge av
legearbeid utført for kommunen. Denne
satsen utbetales per virkedag legen er for
hindret fra å utføre sitt virke i sin kurative
praksis. Kompensasjonen bør utbetales
i inntil 16 dager fra karantenen eller isolasjonen ble innført.
– Fastlegene har vist stor vilje til å stille
opp i denne ekstraordinære situasjonen. Det
er gledelig at KS ser samme behovet som oss
for en slik garanti, sier leder i Allmennlege
foreningen, Nils Kristian Klev.
Norsk forening for allmennmedisin
og Allmennlegeforeningen har også opprettet en innsatsgruppe for koronaviruset.
Er du allmennlege og har spørsmål, kan
disse sendes til covid-allmennleger@legeforeningen.no.
Den varslede kompensasjonsordningen
vil også gjelde for avtalespesialister som

REPRESENTERER FASTLEGENE: Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev og leder i Norsk forening for
allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Foto: Knut E. Braaten/Legeforeningen

havner i karantene. Detaljene er per
20. mars ennå ikke kjent.
Legeforeningen er i løpende dialog med
helsemyndigheter, arbeidsgivere og andre
relevante aktører. Situasjonen med korona
virusets spredning utvikler seg hele tiden,
bildet kan se annerledes ut fra datoen

sakene i denne utgaven av Tidsskriftet går
i trykken (25. mars). På legeforening.no
finner du til enhver tid oppdatert informa
sjon, samt oppdaterte spørsmål og svar.
SAMF UNNSP OL IT ISK AVD EL ING
info@legeforeningen.no

Ald ersp ens jon ist er beh old er pens jon
ved kor on a-jobb ing
I forbindelse med korona-pandemien er det gjort midlertidige end
ringer i pensjonsbestemmelsene
for helsepersonell med offentlig
tjenestepensjon.
Pensjonert helsepersonell kan derfor delta
i dette viktige arbeidet uten at det får følger
for pensjonsutbetalingen. Den 18. mars ble
Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akade
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mikerne enige om midlertidige endringer
i pensjonsbestemmelsene for helseperso
nell. Partene legger med dette til rette for at
pensjonert personell enklere kan gå tilbake
i jobb i helsevesenet.
Enigheten innebærer at det gjøres et
tidsbegrenset unntak fra reglene om avkortning i pensjon for personell i helsetjenesten.
Det omfatter både beordret og frivillig tje
neste i offentlig helsetjeneste som er nød
vendig for å møte et ekstraordinært perso
nellbehov.
Det samme gjelder for pensjonister som

mottar Avtalefestet pensjon (AFP). I praksis
betyr dette at alderspensjonister kan jobbe
og få lønn for tjeneste knyttet til Covid-19
uten at alderspensjonen reduseres.
Endringen gjelder i første omgang fram
til 1. november. Tilsvarende protokoller
signeres i alle tariffområdene med offentlig
tjenestepensjon. Les hele avtalen på legeforeningen.no.
TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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Magnussenutvalgets rapp ort på hør ing
i Leg efore ni ng en

Legeforeningen støtter innføringen
av utvalgets modell, til tross for
enkelte innvendinger.
Regjeringen oppnevnte i 2018 et utvalg som
skulle gjennomgå fordelingen av bevilgnin
gene til de fire regionale helseforetakene.
Utvalget som ble ledet av professor Jon
Magnussen, leverte sin NOU (Norges offent
lige utredninger), til Helse- og omsorgsde
partementet i desember i fjor.
Bakgrunnen for innføringen av inntekts
fordelingsmodellen i de regionale helsefore
takene (RHF-ene) er overgangen til helseforetaksmodellen i 2002. RHF-ene skal planlegge og organisere spesialisthelsetjenesten,
legge til rette for forskning og utdanning
etter eiers ønske, samt være ansvarlige for
befolkningen gjennom sitt sørge for-ansvar.
Utvalget har lagt fire kostnadsdrivere
(variabler) til grunn for sine kostnadsanalyser med bakgrunn i at disse antas å fange
opp et bredt spekter av kostnadsulemper:

Bosettingsmønstervariabelen
Tar høyde for at kostnadsnivå øker med
reise. Bosettingsmønster måles som reisetid
fra kommunesentrum til nærmeste 20 000
innbyggere. Denne antas å fange opp faste
beredskapskostnader, mulige effekter av
lengre liggetid, turnover og innleie og ufor
skyldte forskjeller i lønnskostnader.
Forskningsvariabelen
Tar med økte kostnader knyttet til økt forsk
ningsaktivitet. Forskningsvariabelen måles
som forskningspoeng normert mot aktivitet.
Denne antas å fange opp følgende faktorer:
Mulige merkostnader i pasientbehandling
som følge av forskning, breddeulemper
i store sykehus, merkostnader knyttet til
høyspesialiserte tjenester og universitetssykehusfunksjoner og eleksjon av særlig
ressurskrevende pasienter.
Utdanningsvariabelen
Tar høyde for at økt utdanningsvirksomhet
øker kostnadsnivået. Dette måles som antall
leger i spesialisering normert mot aktivitet.
Denne antas å fange opp merkostnader
i pasientbehandling knyttet til utdannings
aktivitet.
Størrelsesvariabelen
Tar med at kostnadsnivået ikke øker lineært
med størrelse. Dette måles som brutto drifts
614

STOR UTREDNING: NOU-en foreslår relativt små endringer i inntektsfordelingsmodellen i RHF-ene, sammenlignet med dagens modell fra 2009. Illustrasjonbilde: Legeforeningen

utgifter og brutto driftsutgifter kvadrert, og
antas å fange opp skalafordeler og -ulemper
knyttet til stordrift, særlig i universitetssyke
hus.

Små endringer
NOU-en er stor og gjennomarbeidet med
analyser og framskrivninger, og foreslår
relativt små endringer i inntektsfordelings
modellen, sammenlignet med dagens
modell fra 2009.
Totalt utgjør foreslått omfordeling 0,32
prosent av det totale budsjettet. Over halvpar
ten av foreslått omfordeling er arbeidsgiver
avgiftskompensasjon (167 av 316 millioner).
Under Legeforeningens lederseminar
i januar, holdt blant annet utvalgsleder Jon
Magnussen sammen med Cathrine Lofthus,
administrerende direktør i Helse Sør-Øst,
innlegg som belyste utredningen.
– Det ligger ikke noe i den forslåtte model
len som tar hensyn til fremtidig befolk
ningsvekst og dermed investeringsbehov,
påpekte Lofthus.
Problematiske aspekter
Legeforeningen har også pekt på noen
utfordringer med utvalgets rapport, og
problematisert flere aspekter.
Først og fremst etterlyses en fremstilling
av hvordan bevilgningene i sektoren og
sykehusene har utviklet seg i tidsperioden,
justert for nye oppgaver.
Legeforeningen har anmodet Helse- og
omsorgsdepartementet til å gjøre en egen
gjennomgang av økonomisituasjonen ute
i sykehusene. Det er viktig å gjennomføre
en økonomisk analyse når både situasjonen
og oppgavefordelingen har endret seg.

Legeforeningen mener også at foreslått
omfordeling av inntekter til de regionale
helseforetakene ikke i stor nok grad tar grep
for å utligne historiske forskjeller mellom
helseregionene. Foreningen er bekymret for
at en slik skjevfordeling medfører ulikheter
i helsehjelpen innen psykisk helse – avhen
gig av deres bostedsadresse. Bakgrunnen for
denne fryktede skjevfordelingen er at utval
get har lagt etterspørsel til grunn for utreg
ning av behov.
I høringssvaret påpeker også Legeforenin
gen at selv om kostnadsindeksene er basert
på bedre datagrunnlag enn tidligere, er den
samlede usikkerheten i analysene som dan
ner grunnlaget for kostnadsindeksene bety
delig.

Nøytral fremstilling
En offentlig utredning vil være en viktig
kilde i ulike sammenhenger, også for videre
utredninger, og fremstillingen som gis bør
være dekkende for utredningens virkeområde. Legeforeningen mener NOU-en i hoved
sak gjennomgår de viktigste endringene
i sektoren i tidsperioden og mener fremstil
lingen er sammenhengende, nøytral og
saklig.
Til tross for enkelte innvendinger, har
Legeforeningen dermed valgt å støtte innføringen av utvalgets modell, ettersom den
er et godt utgangspunkt for videre arbeid
med inntektsfordelingen i de regionale
helseforetakene.
MART HE HEL EN E SANDL I
marthe.helene.sandli@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling
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Norsk fore ni ng for lung em ed is in
adv ar er mot e-sig ar ett er

Mener e-sigaretters helserisiko er
større enn den potensielle nytten
som middel til røykeslutt.
I 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbudet
mot salg av e-sigaretter med nikotin, og
sannsynligvis vil nikotinholdige væsker til
bruk i e-sigaretter bli tilgjengelige i Norge
i løpet av 2020. Som følge av dette, har Norsk
forening for lungemedisin skrevet et brev til
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der
de advarer mot bruken av e-sigaretter – både
med og uten nikotin.

Fokusgruppe på e-sigaretter
Foreningen mener at e-sigaretters helserisi
ko er større enn den potensielle nytten som
middel til røykeslutt i Norge. Lungemedisin
foreningen har opprettet en fokusgruppe på
området e-sigaretter. Fokusgruppen består
av fem overleger og spesialister i indremedi
sin og lungesykdommer: Marianne Aanerud
ved Haukeland universitetssjukehus, Per
Bakke ved Universitetet i Bergen, Frode
Gallefoss ved Sørlandet sykehus, Terje Tollåli
ved Nordlandssykehuset og Johny Kongerud
ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.
Henvendelsen til Helse- og omsorgsdepar
tementet støttes av Legeforeningens fagstyre
og av mange andre fagmedisinske forenin
ger, der pasientene berøres direkte eller
indirekte av problematikken.
I brevet til HOD, påpeker Lungemedisinfor
eningen at «e-sigaretter inneholder en rekke
stoffer som kan gi mer hoste og slimplager,
økt risiko for bronkitt, astma- og kolsforver

ringer, emfysem, irritasjon i luftveiene
og forverre allergiplager. Det er begrenset
kontroll på tilsetningsstoffer i e-sigaretter,
og i USA ser vi nå en epidemi med over 2700
syke og 60 personer døde etter bruk av
e-sigaretter». De legger også til at e-sigaretter
kan skape nikotinavhengighet og rekruttere
barn og unge til tobakksrøyking.

Står ved et veivalg
Videre skriver foreningen: «Norske lungeleger møter daglig pasienter som har alvor
lig lungesykdom på grunn av tobakk. Det
tok flerfoldige tiår før skadevirkningene av
tobakksrøyking ble kjent. (…) Nå står vi ved
et veivalg der vi kan velge å lære av historien
om tobakk, nikotinavhengighet og lunge
helse, eller vi kan lukke øynene og la tvilen
komme e-sigarettene til gode. Norske lunge
leger mener at feil veivalg utgjør en alvorlig
trussel mot lungehelsen. Skadepotensialet
til e-sigaretter (damping) er ikke kartlagt
i sin helhet, men vi vet nok til å advare mot
bruken».
Når e-sigaretter med nikotin blir tilgjenge
lig i løpet av året, etterlyser Norsk forening
for lungemedisin blant annet reguleringer
for salg og holdningskampanjer der det
advares mot bruk av e-sigaretter overfor
befolkningen generelt. Foreningen ønsker
også reguleringer som gjør overvåkning av
bivirkninger og skader av e-sigaretter mulig.
Brevet ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet i begynnelsen av mars.
VILD E BAUGS TØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

SENTRALSTYRET 2019–2021

President Marit Hermansen
Visepresident Anne-Karin Rime
Kristin Kornelia Utne
Clara Bratholm
Ole Johan Bakke
Nils Kristian Klev
Marit Karlsen
Frøydis Olafsen
Geir Arne Sunde
SEKRETARIATSLEDELSEN

Generalsekretær Geir Riise
Samfunnspolitisk avdeling,
avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet
Jus og arbeidsliv, avdelingsdirektør
Lars Duvaland
Medisinsk fagavdeling, avdelingsdirektør Kari Jussie Lønning
Økonomi- og administrasjonsavdelingen, avdelingsdirektør
Erling Bakken
POSTADRESSE

Den norske legeforening
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo
BESØKSADRESSE

Kirkegata 25, Oslo
Telefon: 23 10 90 00
Faks: 23 10 90 10
Oversikt over sentralstyrets
e-postadresser, se
legeforeningen.no/sentralstyret
Ansattes e-postadresser finnes på
legeforeningen.no/kontakt

ADVARER: Norsk forening for lungemedisin påpeker at e-sigaretter inneholder en rekke stoffer som kan gi mer
hoste og slimplager, økt risiko for bronkitt, astma- og kolsforverringer. Illustasjonsfoto: Colourbox

T IDSSKR NOR LEGEFO REN NR . 6, 2020; 14 0

61 5
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Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske
råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering
av vitenskapelige manuskripter. Mer informasjon om deres bakgrunn
finnes på www.tidsskriftet.no
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Flutikasonpropionat/azelastinhydroklorid

• Signifikant mer effektiv symptomlindring enn nasalt
steroid alene til pasienter med allergisk rhinitt2
• Effekt på både nese- og øyesymptomer2
• Effekt etter 5 minutter*3
* Innsettende effekt målt etter skåring av totale
nesesymptomer (TNSS).

Steroid
+
antihistamin
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Dymista - en klasse for seg

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV: 31.05.2018)4
Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten
intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig.
Forsiktighetsregler: Nøye overvåking av pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt.
Bivirkninger: Svært vanlige (>1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt.
ATC-nr.: R01A D58

DYM-2020-0146

Foto: Bård Ek

T NESESPRAY: 1 dose inneh.: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 μg, flutikasonpropionat 50 μg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset
vann. Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Dosering: Voksne og ungdom ≥12 år:
Regelmessig bruk er viktig for full terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. En spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld). Behandlingsvarighet bør være i overensstemmelse med allergeneksponeringsperioden. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Data foreligger ikke. Barn <12 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Eldre: Dosejustering er unødvendig. Administrering: Til nasal bruk. Flasken
bør ristes forsiktig før bruk i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned. Før første gangs bruk må sprayen klargjøres ved å trykke pumpen ned og slippe 6 ganger. Er det >7 dager siden bruk, må den klargjøres på nytt. Etter at
nesen er pusset skal oppløsningen sprayes inn i hvert nesebor mens hodet bøyes fremover. Spraytuppen tørkes av og beskyttelseshetten settes på plass etter bruk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Systemiske effekter av nasale kortikosteroider kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Mulige systemiske effekter kan omfatte Cushings syndrom, Cushinglignende trekk, adrenal suppresjon, veksthemming hos barn og unge, katarakt, glaukom, og mer sjeldent, en rekke psykiske eller atferdsmessige effekter, som omfatter psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon (særlig hos barn). Ved alvorlig
leversykdom er det sannsynlig at systemisk eksponering for flutikasonpropionat er økt. Dette kan medføre høyere forekomst av systemiske bivirkninger og forsiktighet bør utvises. Behandling med høyere doser enn anbefalt kan
medføre klinisk signifikant adrenal suppresjon. Ved bruk av doser som er høyere enn anbefalt, bør det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroider i perioder med stress eller elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming
hos barn som får intranasale kortikosteroider i godkjente doser. Det anbefales at veksten hos ungdom overvåkes regelmessig. Ved hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes. Nøye overvåkning er påkrevet hos pasienter med
synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten
vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Hvis det foreligger grunn til å tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal
det utvises forsiktighet ved overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling til Dymista. Hos pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet infeksjon eller som nylig har gjennomgått kirurgisk inngrep, eller fått skade på
nese eller munn, skal mulige fordeler med behandling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake irritasjon av neseslimhinnen og bronkospasmer. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R01A D58. Flutikasonpropionat: Det er rapportert klinisk signifikante interaksjoner ved samtidig bruk av ritonavir, med systemiske kortikosteroidbivirkninger. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere,
inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske kortikosteroidbivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske effekter. Under normale omstendigheter er det lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering pga. omfattende first pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP3A4 i tarm og lever. Klinisk signifikante interaksjoner er derfor lite
sannsynlig. Det tilrådes forsiktighet ved samtidig administrering av en potent CYP3A4-hemmer (f.eks. ketokonazol), pga. potensielt økt systemisk eksponering av flutikasonpropionat. Azelastinhydroklorid: Anbefalte nasale doser fører
til svært lav systemisk eksponering. Det skal likevel utvises forsiktighet ved samtidig bruk av sedativa, alkohol eller legemidler med virkning på sentralnervesystemet, da sedativ effekt kan øke. Graviditet, amming og fertilitet:
Graviditet: Det er ingen eller begrenset data om bruk av azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat hos gravide. Bør bare brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Det er ukjent
om nasalt administrert azelastinhydroklorid/metabolitter eller flutikasonpropionat/metabolitter utskilles i morsmelk. Bør bare brukes ved amming hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for den nyfødte/spedbarnet. Fertilitet:
Begrensede data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Ubehag i nesen (inkl. neseirritasjon, stikking,
kløe), nysing, nesetørrhet, hoste, tørr hals, halsirritasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Munntørrhet. Svært sjeldne (<1/10 000): Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem (hevelser i ansikt eller tunge og hudutslett),
bronkospasme, svimmelhet, søvnighet, glaukom, økt intraokulært trykk, katarakt, nasal septumperforasjon, slimhinneerosjon, kvalme, utslett, kløe, elveblest, fatigue (tretthet, utmattelse), svakhet. Ukjent frekvens: Tåkesyn, nesesår.
Systemiske effekter kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Det er rapportert veksthemming hos barn som får nasale kortikosteroider. Det er mulig med veksthemming hos ungdom også. I sjeldne tilfeller er det
observert osteoporose ved bruk av nasale kortikosteroider over lang tid. Overdosering/Forgiftning: Ved nasal administrering forventes det ikke overdoseringsreaksjoner. Symptomer: Administrering av høyere doser enn anbefalt over
en lengre periode, kan føre til midlertidig binyrebarksuppresjon. Binyrebarkfunksjonen vil gjenopprettes i løpet av få dager, og kan kontrolleres ved å måle kortisol i plasma. Ved overdosering etter utilsiktet oralt inntak, kan det forventes forstyrrelser i sentralnervesystemet (inkl. sløvhet, forvirring, koma, takykardi og hypotensjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling: Symptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales mageskylling. Se Giftinformasjonens anbefalinger: For azelastin R01A C03 og glukokortikoider H02A B. Egenskaper: Klassifisering: H1-antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason). Virkningsmekanisme: Azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat har
forskjellige virkningsmekanismer og viser synergistiske effekter mhp. forbedring av allergisk rhinitt og symptomer på rhinokonjunktivitt. Flutikasonpropionat er et syntetisk trifluorinert kortikosteroid med svært høy affinitet til glukokortikoidreseptoren, og med potent antiinflammatorisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvirkende antiallergisk effekt, og har mastcellestabiliserende og antiinflammatoriske egenskaper. Hemmer syntese eller frigjøring av kjemiske
mediatorer kjent for å være involvert i tidlige og sene stadier av allergiske reaksjoner, f.eks. leukotriener, histamin, plateaktiverende faktor (PAF) og serotonin. Lindring av nasale allergiske symptomer i løpet av 15 minutter. Absorpsjon:
Etter intranasal administrering av 2 doser i hvert nesebor, er gjennomsnittlig Cmax 194,5 ± 74,4 pg/ml for azelastin og 10,3 ± 3,9 pg/ml for flutikasonpropionat, og gjennomsnittlig AUC er 4217 ± 2618 pg/ml pr. time for azelastin og 97,7
± 43,1 pg/ml pr. time for flutikason. Tmax etter en enkelt dose er 0,5 time for azelastin og 1 time for flutikason. Proteinbinding: Flutikasonpropionat: 91%. Azelastin: 80-90%. Fordeling: Flutikasonpropionat: Vdss ca. 318 liter. Azelastin: Stort
Vd. Halveringstid: Flutikasonpropionat: Eliminasjonshastigheten for i.v. administrert flutikasonpropionat er lineær i doseområdet 0,25-1 g, og karakteriseres ved høy plasmaclearance (Cl=1,1 liter/minutt). Cmax reduseres med ca. 98%
i løpet av 3-4 timer, og bare lave plasmakonsentrasjoner er forbundet med terminal t1/2 på 7,8 timer. Azelastin: Ca. 20-25 timer for azelastin og ca. 45 timer for den aktive metabolitten. Metabolisme: Flutikasonpropionat elimineres
hurtig fra systemisk sirkulasjon, hovedsakelig via CYP3A4. Azelastin metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4, CYP2D6 og CYP2C19. Utskillelse: Flutikasonpropionat: Hovedsakelig via gallen. Azelastin: Utskillelse skjer hovedsakelig via
feces. Refusjon: 1R01A D58_22 Flutikason, kombinasjoner. Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC: R97, allergisk rhinitt. Vilkår nr.: -. ICD: J30, vasomotorisk og allergisk rhinitt. Vilkår nr.: -. Vilkår: Ingen spesifisert. Pakninger og priser: 120 doser (glassflaske) kr 248,40. 3 × 120 doser
(glassflaske) kr 672,70.
Sist endret: 03.12.2019
Basert på SPC godkjent av SLV: 31.05.2018
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C Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid.

