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Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid. ATC-nr.: R01A D58
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Referanser:
1. Dymista SPC (31.05.2018), avsnitt 5.1 
2. Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) 
 in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77. 
3. Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-
 fluticasone propionate in an allergen exposure chamber. J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6(5):1726-32.
4. Dymista SPC (31.05.2018), avsnitt 4.1, 4.4 og 4.8.
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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 allergeneksponerings- 
perioden. 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. Forsiktig-
hetsregler: 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, veksthem-
ming 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 Lege-
middelverket 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 omstendig-
heter 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 for-
ventes forstyrrelser i sentralnervesystemet (inkl. sløvhet, forvirring, koma, takykardi og hypotensjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling: Symptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales mageskylling. Se Gift- 
 informasjonens 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 glukokorti-
koidreseptoren, 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 gluko-
kortikoid 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

Steroid 
+ 

antihistamin

Foto: Bård Ek

Dymista® - en klasse for seg1

 Flutikasonpropionat/azelastinhydroklorid 

* Innsettende effekt målt etter skåring av totale 
 nesesymptomer (TNSS).

• Signifikant mer effektiv symptomlindring enn nasalt  
 steroid alene til pasienter med allergisk rhinitt2

• Effekt på både nese- og øyesymptomer2

• Effekt etter 5 minutter*3

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.

Koronaviruset
Covid-19 kjenner 
ingen grenser
SIDE 522, 537, 538, 542, 544, 569

Simuleringsmodeller 
ved epidemier
SIDE 546

Da spanskesyken 
kom til Andøya
SIDE 590
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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 hver-
andre og vaske hendene ofte. Slike anbefa-
linger 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 mel-
dingen 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 inn-
lagt pga. feber og tørrhoste.
SIDE 522, 537, 538, 542, 544, 569

Simuleringsmodeller ved epidemier
Ingen er i stand til å tenke igjennom alle 
mulige utfall av en epidemi. En simulerings-
modell 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 simulerin-
ger 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 daar-
lige 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 pasien-
tene 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. Smittespred-
ningen og de anbefalte smittetiltakene er 
påfallende like.
SIDE 590

De skråsikre

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.

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  6,  2020;  140
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FORSIDE

Illustrasjon © Tord Torpe

Koronaviruset har forandret samfunnet og 
hverdagen, også i Tidsskriftet. Vi er ydmyke 
overfor rollen vi har som formidlingsplatt-
form for kunnskap om covid-19. Fra hjem-
mekontorer rundt omkring forsøker vi  
å få manuskripter om viruset raskt ferdig, 
sam tidig som vi erkjenner at alle andre 
sykdommer ikke tar pause selv om vi har  
en pågående pandemi.

Forsiden er tegnet av Tord Torpe. Han sier: 
«Når eg kikar på mikroskopbilete av korona-
viruset, minner det meg om barneteiknin-
gar av sola. Koronaviruset hentar då også 
namnet sitt frå sola sin korona. Koronaen er 
strålekransen ein finn ytst i atmosfæren til 
sola og andre stjerner. For oss menneske er 
sjølvsagt sola fyrst og fremst kjelda til alt liv, 
slik me kjenner det. Men det som gjev liv, 
kan også ta liv.»

Mer av hans arbeider finner du her:  
www.tordtorpe.com

Fra redaktøren

521 Du skal ikke gjett e 
 Pet er Gjers vik

Leder

522 Ko ro na vi ru set kjen ner in gen gren ser 
 Kari Schrø der Hansen

DEBATT

Kommentarer

526 Mis vi sen de og ten den si øst om in forma sjon  
 i Mam mo  grafipro gram met 
 Sol veig Hof vind og medarbeidere 
 Tilsvar: Bjørn Hof mann

527 Mye mer enn tre uker i Sy den! 
 Tord Johansen 
 Tilsvar: Pet er Gjers vik

528 Be hand lings rei ser for pa si en ter med pso ria sis 
 Jan-Øi vind Holm og medarbeidere 
 Tilsvar: Pet er Gjers vik

529 Rett el se

Debatt

532 Over vei el ser ved ut veks ling til det glo ba le sør 
 Jonas M. Hildrum, Helene Gråbø, Benedicte D.W. Kåsa,  
 Sondre Drengsrud

537 Hemofagocytisk lymfohistiocytose ved covid-19? 
 Hall geir Tvei ten, Pål Aukrust, Gus tav Leh ne,  
 Jezabel R. Rod ri guez, Ole Hen ning Skjøns berg

538 Akutt syke eld re i ko ro na ens tid 
 Ma ri us Myr stad, Anet e Hy len Ran hoff

542 Ny fød te bør være hos mor, også hvis mor har covid-19 
 Ast ri Lang, Claus Klin gen berg, Mar gre the Greve-Is dahl,  
 Jan ni cke Han ne Andresen

544 Covid-19 – mildt for løp hos barn 
 Chan dra Sekhar De vu la pal li

Kronikk

546 Covid-19: Si mu le rings mo del ler ved epi de mi er 
 Ivar Søn bø Kristiansen, Emi ly An ni ka Bur ger,  
 Bir git e Freiesleben De Bla sio

6/2020



INNHOLD

519TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  6,  2020;  140

VITENSKAP

Fra andre tidsskrifter

550 Hvor dan opp le ver pa si en ter be hand ling med nev ro lep ti ka?

551 Me la nom på vei ned blant unge

552 Gjør hel se per so nell fle re feil når de blir av brutt av te le fo ner?

 Po li tis ke hen del ser på vir ker le gers triv sel

553 Ny vak si ne mot den gue fe ber

 Sa ne ring av gule sta fy lo kok ker hos for eld re til ny fød te?

Originalartikkel

556 Helsetjenesteassosiert in fek sjon som år sak til død  
 i sy ke hus 
 Per H. Bjark, Egil Hansen, Egil Ling aas

Kort rapport

561 Bruk av ul tra lyd ap pa rat i lom me for mat ved kar ki rur gi 
 Hen ri et e Fager tun, Ce ci lie Vå pen stad, Rei dar Brek ken,  
 Tor bjørn Dahl

Klinisk oversikt

565 Birt-Hogg-Dubé-syn drom 
 Ing vil Ber ger, Si ren Ber land, Jezabel Ri ve ro Rod ri guez,  
 Hen rik Aamodt, Jan Ce za ry Si tek, Kjers ti Jør gen sen,  
 Truls Erik Bjerk lund Johansen

Noe å lære av

569 En mann i 90-åre ne med fe ber og tørr hos te 
 Hå kon Kinck Borén, Gjert rud Hole Kjøs tolf sen,  
 Trond Mo gens Aa løk ken, Na dim La tif, Han ne Brek ke,  
 An dre as Lind, Liv Hess tvedt

574 Barn med nev ro de ge ne ra tiv syk dom og tvangs hand lin ger 
 Kris tin Rom vig Øver gaard, Bea te Ør beck

578 En mann i 40-åre ne med øken de puste van s ker 
 Hall geir Tvei ten, Gus tav Leh ne, Pål Aukrust,  
 Jezabel R. Rod ri guez, Ole Hen ning Skjøns berg

Kort kasuistikk

582 Sar kom i hjer tet 
 Carl Fred rik Bonnevie Ham re, Ei rik Mag nus Hob bel Kvam men,  
 Leif Erik Vin ge, An net e To rød Skeie, Ivar Homp land

Medisin og tall

585 Kan sta tis tikk si noe om me ka nis mer? 
 Odd O. Aa len, Mats Ju li us Stens rud

MAGASIN

Intervju

586 Vi har fått en stund her på jor den 
 Kari Tvei to

Essay

590 Da span ske sy ken kom til And øya 
 Mor ten Sand bu

Personlige opplevelser

594 Covid-19: Tan ker fra en be kym ret mor 
 Sti ne Sand ven-Thra ne

Legelivet

595 Le gen som pa si ent 
 Fre de rik Emil Juul

596 Råd giv ning hjel per – men hvor dan? 
 Ka rin Isaks son Rø

Språkspalten

597 Ko ro na, ka ran te ne og kri se 
 Er lend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

598 Et far lig hjel pe mid del 
 Ju lie Did rik sen

Tidligere i Æsculap

599 Tru en de sky er over frem ti den 
 Syn ne Lof stad

Anmeldelser

600 Bøker

Ph.d.-disputaser

602 Avlagte doktoravhandlinger
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ANNONSER

604 Legejobber

607 Spesialister

AKTUELT I FORENINGEN

Fra presidenten

609 In ves ter i til lit! 
 Marit Hermansen

Aktuelt

610 Sik ker he ten til hel se per so nell må iva re tas un der  
 koronaepidemien

611 Ar ran ge men ter i Le ge for en in gens regi av ly ses el ler ut sett es

 Lønns opp gjø ret ut sett es til høs ten

612 Le ge for en in gen til byr kol le gi al bi stand

613 KS an be fa ler prak sis kom pen sa sjon til le ger i ka ran te ne

 Al ders pen sjo nis ter be hol der pen sjon ved ko ro na-job bing

614 Magnussenutvalgets rap port på hø ring i Le ge for en in gen

615 Norsk for en ing for lun ge me di sin ad va rer mot e-si ga rett er

Lytt til Tidsskriftets  
nye podkast
N Y  E P I S O D E  H V E R  14 .  DAG 

I Stetoskopet snakker vi med norske leger om  
aktuelle problemstillinger og ny forskning.

Stetoskopet finner du der du laster ned podkast.
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Le ger må ofte ta be slut nin ger på usik kert grunn lag.  
Det er ikke det sam me som å gjet e.

Tv-pro gram met Hva fei ler det deg? på NRK1 er en me di sinsk kunn-
skaps lek der det gjel der å kom me frem til dia gno sen hos en pa si ent 
på grunn lag av be gren set in for ma sjon og in nen be gren set tid (1). 
Noen gan ger kom mer lege laget først frem til rik tig svar. And re gan-
ger vin ner laget med tre per so ner som ikke er le ger, og som kan 
søke in for ma sjon på in ter nett. Le ge ne er dyk ti ge og em pa tis ke kli ni-
ke re som er flin ke til å for mid le selv van ske lig me di sinsk stoff. Pro-
gram met er un der hol den de og læ re rikt. Men i vir ke lig he tens hel se-
ve sen er det å ras kest mu lig gjet e en dia gno se som se ne re vi ser seg 
å være rik tig, ikke er et godt kri te ri um for le gers dyk tig het.

Le gens opp ga ve ved en pa si ent un der sø kel se har fem ele men ter: 
lytt e, lete, ten ke, be slutt e og hand le. Le gen skal lytt e til hva pa si en ten 
for tel ler, gjø re en kli nisk un der sø kel se og re kvi re re mål rett e te sup-
ple ren de un der sø kel ser. Ba sert på egen kunn skap og er fa ring skal 
le gen ta en be slut ning om dia gno se og vi de re til tak. Slike vur de rin-
ger må ofte gjø res på usik kert grunn lag, men det er ikke det sam me 
som at le gen gjett er. Dia gnos tikk og te ra pi valg er in gen gjett e kon-
kur ran se. Kli nis ke vur de rin ger må være ba sert på kunn skap og godt 
skjønn. Kva li fi ser te hy po te ser, sann syn lig hets be trakt nin ger og in tui-
sjon kan alle inn gå i kli nis ke be slut nings pro ses ser, men det kan  
ikke ren tip ping. Hand le kraft er en dyd, men å hand le ba sert på ren 
gjett ing er det ikke. Godt skjønn er å vite når man skal hand le og når 
man bør av ven te, hen te fle re opp lys nin ger el ler søke hjelp. Når det 
has ter, gjel der det å inn hen te den vik tig ste og mest re le van te in for-
ma sjo nen, pro ses se re den raskt, ta en be slut ning og hand le. Hel ler 
ikke i et akutt mott ak skal man gjett e.

Dia gno se og be hand lings valg kan man ge gan ger være opp lagt. 
Men ofte – sær lig når man er uer fa ren – er usik ker he ten så stor at 
man må ten ke seg grun dig om. Hvil ke opp lys nin ger, symp to mer  
og funn pas ser el ler ikke pas ser med en ak tu ell dia gno se? El ler mer 
grunn leg gen de: Hvil ken type syk dom har vi med å gjø re? In flam ma-
to risk? In fek si øs? Vas ku lær? Au to im mun? De ge ne ra tiv? Ge ne tisk? 
Ma lign? Psy ko gen? Ba nal el ler al vor lig? Slike spørs mål kan bru kes 
ved symp to mer fra alle or gan sy ste mer. Den type re son ne men ter  
og vur de rin ger kan være ut ford ren de og ta tid. Å ten ke er mer kre-
ven de enn å gjett e (2). Der for er det ofte fris ten de å gjett e frem for  
å ten ke. Alt for ofte mø ter jeg stu den ter – ja, også le ger – som gjett er.

Når vi le ger un der vi ser me di sin stu den ter, bør vi først og fremst 
lære dem å ten ke. Kunn skap kan de skaff e seg på and re må ter. Vi bør 
lære dem å bru ke den kunn ska pen de har, det være seg i en kli nisk 
si tua sjon el ler når de blir stilt spørs mål fra en pa si ent, en læ rer, en 
over ord net el ler en kol le ga. Den beste stu den ten er ikke den som 
an gir rik tig dia gno se først, men den som sier noe for nuf tig, og som 
sør ger for at det er til strek ke lig grunn lag for å kom me med et 
 ut sagn el ler for slag til dia gno se el ler be hand ling.

En sann his to rie: Au di to ri et er full satt. Me di sin stu den te ne er 
kom met for å få prak tisk in for ma sjon om den fore stå en de eks amen 
med fler valgs opp ga ver der de skal krys se av for «det mest rik ti ge»  
av fire opp gitt e svar al ter na ti ver. Rå det fra eks amens kom mi sjo nens 
le der er klart: Hvis du ikke vet sva ret på en opp ga ve, så bare gjett 
– du har uan sett 25 % sjan se for å gjett e rik tig, og du får in gen trekk 
ved å sva re galt.

Dett e rå det vi ser én av fle re svak he ter ved fler valgs opp ga ver som 
eks amens form (3, 4). Stu den te ne tes tes ikke i sin evne til å mene noe 
for nuf tig, men til å vel ge mel lom fire svar al ter na ti ver. Vir ke lig he ten 
er an ner le des i kli nisk prak sis – pa si en ter sø ker ikke lege med fire 
dia gno se al ter na ti ver le vert på et fat. Fler valgs opp ga ver på vir ker 
dess uten stu den te nes stu die at ferd og tan ke gang på en uhel dig 
måte. Ved å lese tid li ge re eks amens opp ga ver på for hånd læ rer stu-
den te ne seg å kjen ne igjen rik ti ge og gale svar på opp ga ver. De læ rer 
seg å gjett e ba sert på hint i svar al ter na ti ve ne. Slike opp ga ver kan 
der for gi et falsk bil de av stu den te nes kom pe tan se (5) og blir en 
dår lig test for ev nen til å ten ke, til å age re selv sten dig og til å sva re 
på en aka de misk ut ford ring.

Pro fes so rer, me di sin stu di et og eks amens for mer bør ikke opp -
fordre frem ti di ge le ger til å gjett e. Ver ken før, un der el ler ett er en 
vi rus pan de mi.

PET TER GJERS VIK
peter.gjersvik@medisin.uio.no
er me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet. Han er pro fes sor  
og le der av en eks amens kom mi sjon i me di sin stu di et  
ved Uni ver si te tet i Oslo.
Foto: Ei nar Nilsen

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Å ten ke er mer kre ven de enn å gjet te. Der for er 
det ofte fris ten de å gjet te frem for å ten ke»
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Ko ro na vi ru set kjen ner  
in gen gren ser
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I en over be fol ket flykt ning leir vil det være umu lig å føl ge 
WHOs an be fa lin ger. Det in ter na sjo na le sam fun net må 
bi dra med me di sinsk hjelp til sår ba re grup per i den ne 
på gå en de pan de mi en.

Me dio mars 2020 er over 200 000 be kref tet smitt et i ko ro na vi rus-
pan de mi en, og 8 000 er døde (1). Rap por ter fra de uli ke lan de ne 
vi ser stor va ria sjon i mor ta li tet. I Kina er ca. 4 % av de smitt e de døde, 
i Sør Ko rea 1 %. I Eu ro pa er det også sto re for skjel ler. I Italia er om lag 
9 % av de på vist smitt e de døde, mens til sva ren de tall i Tysk land er  
ca. 0,2 % (2). Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) har så langt kun fått 
rap por tert svært få til fel ler fra Af ri ka, men an tal let er øken de, og 
25 land har nå meldt om smitt e de (2).

De re gist rer te tal le ne er blant an net av hen gig av hvor man ge som 
tes tes og hvor dan fore koms ten re gist re res. Hvor sto re for skjel le ne 
fak tisk er, vet vi ikke. Det som sy nes helt sik kert er at covid-19 smitt er 
lett. Det kom der for ikke som noen over ras kel se da WHO 11. mars 
de fi ner te det på gå en de ut brud det som en pan de mi (3).

Ved in flu en sa ut brudd har man sett at lav- og middelinntektsland 
er dår li ge re rus tet til å hånd te re epi de mi er enn høy inn tekts land.  
I for bin del se med ut brudd av svi ne in flu en sa i 2009 fant man høy ere 
in flu en sa re la tert dø de lig het i Mexi co enn i USA, Eu ro pa og Au stra lia 
(4). Det er der for grunn til be kym ring for hvor dan den ne pan de -
mien vil på vir ke de mest sår ba re grup pe ne i ver den. Dett e gjel der 
be folk nin gen i lav- og middelinntektsland og men nes ker som le ver 
un der van ske li ge for hold, for eks em pel i flykt ning lei rer.

Ut brudd av al vor li ge smitt som me syk dom mer er ikke uvan lig  
i dis se ut satt e grup pe ne. I slike si tua sjo ner har stor inn sats fra de 
re spek ti ve lan de ne og det in ter na sjo na le sam fun net ikke bare red-
det man ge men nes ke liv, men også vært vik tig i ar bei det med å lage 
sy ste mer for å hånd te re smitt som me syk dom mer. Mas se vak si ne ring 
av be folk nings grup per, smitt e opp spo ring, tes ting, be hand ling og 
ikke minst god in for ma sjon til be folk nin gen er til tak som har hatt 
ef ekt. I Kon go har man si den 2018 hatt et ut brudd av ebola, med 
over 2 200 døde (5). Ut brud det ser nå ut til å være nes ten over, og 
sy ste met som er bygd opp for å hånd te re den ne syk dom men, vil 
kun ne bru kes i et even tu elt ut brudd av ko ro na vi rus i lan det (6).

Den nå væ ren de si tua sjo nen er svært be kym rings full for dem som 
bor i flykt ning lei rer. Men nes ker med dår lig er næ rings til stand bor 

tett, sa ni tær for hol de ne er dår li ge og det er be gren set til gang til 
hel se hjelp. Mye av den sto re covid-19-spred nin gen skyl des at vi rei ser 
mye og der med sprer smitt e vidt. Iso la sjo nen i flykt ning lei re ne kan  
i teo ri en bi dra til å be skytt e flykt nin ge ne. Men mest sann syn lig vil 
pan de mi en også ram me der.

Hvis smitt en først kom mer inn i lei re ne, kan kon se kven se ne bli 
svært sto re. Da mer enn 700 000 per so ner kom til Kutupalong flykt-
ning leir øst i Bang la desh fra My an mar høs ten 2017, fikk man ut brudd 
både av mes lin ger og dif te ri (7, 8). Man ge barn døde før man fikk 
kon troll over ut brud det gjen nom mas se vak si na sjon og hu ma ni tær 
hjelp. Den ne gan gen har man ikke vak si ner å hjelpe seg med.

WHO har ny lig be vil get 15 mil li o ner ame ri kans ke dol lar gjen nom 
UNICEF til be kjem pel se av ko ro na vi ru set i lav- og middelinntekts-
land (9). Mid le ne skal blant an net gå til å over vå ke spred nin gen  
av vi ru set og opp byg ging av la bo ra to ri er for tes ting. I til legg er det 
be vil get pen ger til be skytt el ses ut styr. Det er en start, men langt  
fra nok.

I en over be fol ket flykt ning leir vil WHOs an be fa lin ger være nes ten 
umu li ge å føl ge opp. Spred ning av covid-19 kan fort kom me ut av 
kon troll, og kon se kven se ne kan bli ka ta stro fa le. Det er nå nød ven dig 
at det in ter na sjo na le sam fun net bi drar med me di sinsk nød ven dig 
hjelp til dis se sår ba re grup pe ne. Norge bi drar al le re de i det vik ti ge 
ar bei det med å ut vik le en vak si ne. Vi bør også bi dra til å re du se re 
smitt e ri si ko i de mest ri si ko ut satt e om rå de ne, for eks em pel i flykt-
ning lei rer. In gen land kan gjø re alt, men de fles te land kan gjø re 
noe. Et til tak som i til legg er svært en kelt, er å ta imot fle re flykt nin-
ger for å re du se re trang bodd het i lei re ne. Det er dess uten vik tig at 
man al le re de nå leg ger grunn laget for forsk ning som kan gi oss 
kunn skap om spred ning i slike luk ke de po pu la sjo ner. His to ri en har 
vist oss at dett e vil kom me til å skje igjen.

KARI SCHRØ DER HANSEN
kari.schroder.hansen@legeforeningen.no
er dr.med., sek sjons sjef i Le ge for en in gen og job ber in ter na sjo nalt for Røde Kors.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Men nes ker med dår lig er næ rings til stand 
bor tett, sa ni tær for hol de ne er dår li ge og det 
er be gren set til gang til hel se hjelp»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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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 (dosetitrerings- 
fasen). 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 CYP3A- 
hemmere er kontraindisert i oppstartsfasen. Dosejustering 
skal følge tabellen:

Hemmere Oppstart og  
titreringsfasea

Stabil daglig dose  
(etter titreringsfase)

Sterk  
CYP3A-hemmer

Kontraindisert
Reduser VENCLYXTO- 
dosen med minst 75 %

Moderat  
CYP3A-hemmer

Reduser VENCLYXTO-  
dosen med minst 50 %

aUnngå 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. 

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 

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

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 luftveis- 
infeksjoner. 

I monoterapistudiene var de vanligste bivirkningene  
nøytropeni, diaré, kvalme, anemi, fatigue og øvre luftveis- 
infeksjon. 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 monoterapi- 
studiene var de hyppigste rapporterte alvorlige  
bivirkningene (≥ 2 %) pneumoni og febril nøytropeni.

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.

 

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
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Utvalgt produktinformasjon for VENCLYXTO5  - Antineoplastisk middel 
Doseringsform og styrke
• VENCLYXTO 10 mg filmdrasjerte tabletter til oral bruk

• 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 handlings- 
programmer for kreft og føringer fra RHF/LIS spesialist- 
gruppe. 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. N
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ANBUDSVINNER 
VENCLYXTO i kombinasjon med  
rituksimab er førstevalg ved 
tilbakefall av KLL2,3*

2.linje

NY UTVIDET INDIKASJON 
VENCLYXTO i kombinasjon med obinutuzumab er  
indisert til behandling av voksne pasienter med  
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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. 

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 (dosetitrerings- 
fasen). 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 CYP3A- 
hemmere er kontraindisert i oppstartsfasen. Dosejustering 
skal følge tabellen:

Hemmere Oppstart og  
titreringsfasea

Stabil daglig dose  
(etter titreringsfase)

Sterk  
CYP3A-hemmer

Kontraindisert
Reduser VENCLYXTO- 
dosen med minst 75 %

Moderat  
CYP3A-hemmer

Reduser VENCLYXTO-  
dosen med minst 50 %

aUnngå 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. 

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 

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

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 luftveis- 
infeksjoner. 

I monoterapistudiene var de vanligste bivirkningene  
nøytropeni, diaré, kvalme, anemi, fatigue og øvre luftveis- 
infeksjon. 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 monoterapi- 
studiene var de hyppigste rapporterte alvorlige  
bivirkningene (≥ 2 %) pneumoni og febril nøytropeni.

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.
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Utvalgt produktinformasjon for VENCLYXTO5  - Antineoplastisk middel 
Doseringsform og styrke
• VENCLYXTO 10 mg filmdrasjerte tabletter til oral bruk

• 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 handlings- 
programmer for kreft og føringer fra RHF/LIS spesialist- 
gruppe. 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. N
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Mis vi sen de og  
ten den si øst om in for- 
 ma sjon i Mam mo -
grafipro gram met

Pro fes sor i me di sinsk etikk, Bjørn Hof mann, 
har ut ført en inn holds ana ly se av in for ma
sjons ma te ria let i Mam mo gra fi pro gram met 
(1). Han kon klu de rer med at det ikke gis 
til strek ke lig in for ma sjon til at kvin ner  
kan ta in for mer te og selv sten di ge valg om 
del ta kel se. Kon klu sjo nen byg ger på svik 
tende grunn lag hvor vik tig in for ma sjon  
er ute latt.

Hof mann på står at kvin ne ne ikke får 
in for ma sjon om over dia gnos tikk. Det er feil. 
Kvin ne ne har blitt in for mert om over dia
gnos tikk via in vi ta sjons bre vet si den 2009.

In for ma sjo nen kvin ne ne mott ar i dag har 
bred om ta le av over dia gnos tikk, både i 
bre vet og på nett si de ne. Over dia gnos tikk 
om ta les blant an net i bre vet, med ut he vet 
over skrift: «Ved mam mo gra fi screen ing kan 
det opp da ges sak te vok sen de kreft svuls ter 
som ald ri ville blitt sto re nok til å gi symp to
mer el ler bli til fare for liv og hel se [...]. Dett e 
kal les over dia gnos tikk, og må ikke for veks
les med feil dia gno se. [...]»

Alle tall om nytt e og ulem per ved del ta 
kelse i pro gram met er ut før lig be skre vet  
på Kreft re gis te rets nett si der. Tema er kom
plekst, og kvin ner i mål grup pen til pro
gram met har gitt ty de lig utt rykk for at de 
ikke øns ker in for ma sjon om an slage ne  
i bre vet (2). En ut ford ring med over dia gnos
tikk er at det ikke kan tel les. Fors ke re må 
gjø re en rek ke an ta kel ser for å be reg ne 

an slag, og dis se spri ker kraf tig. Forsk nings
rå dets eva lue ring an slår at 15 – 20 % av de 
scree ne de kvin ne ne ble over dia gnos ti sert 
(3), mens ny ere stu di er an slår ve sent lig 
la ve re es ti ma ter (4, 5). Små, sak te vok sen de 
svuls ter uten spred ning, som kan opp fatt es 
som over dia gnos tikk, på vi ses både i og 
uten for screen ing pro gram met og ut gjør 
kun en li ten an del av all bryst kreft som 
på vi ses hvert år – an slags vis 15 % el ler mind re 
(upub li ser te data fra Kreft re gis te ret).

Kom men ta ren om over dia gnos tikk er  
kun en av fle re mis vi sen de frem stil lin ger  
i ar tik ke len. Vi for und res også over at sam
men blan ding og feil ak tig bruk av be gre  
per og en si di ge (og dels feil) valg av kil der 
ikke er fan get opp av fag fel ler el ler re dak
sjon en.

Det kan vir ke som om ver ken Hof mann, 
fag fel ler el ler re dak sjon en har lest da gens 
fakta ark som kvin ne ne får med in vi ta sjons
bre vet, el ler Kreft re gis te rets be skri vel ser  
av nytt e og ulem per på nett si de ne. Vi hå per 
å in spi re re in ter es ser te til selv å lese på 
www.kreftregisteret.no/mam mo gra fi, hvor 
alt in for ma sjons ma te ri ell lig ger.

SOL VEIG HOF VIND
solveig.hofvind@kreftregisteret.no
er fors ker og le der av Mam mo gra fi pro gram met.

GUN HILD MAN GE RUD
GISKE UR SIN

For fat er ne har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Hof mann B. Får kvin ner nok in for ma sjon til  

å ta in for mer te valg ved mam mo gra fi screen ing? 
 Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/ 
tidsskr.19.0568.

2 Hof vind S. red. Pro sjekt rap port: Re vi sjon av in for
ma sjons ma te ri el let i Mam mo gra fi pro gram met. 
Oslo: Kreft re gis te ret, 2019.

3 Re searchbased eva lua ti on of the Nor we gi an 
Breast Can cer Screen ing Pro gram. Oslo: The 
Re search Council of Norway, 2015.

4 Lund E, Nakamura A, Thalabard JC. No overdia
gnosis in the Nor we gi an Breast Can cer Screen ing 
Pro gram es ti mat ed by com bining re cord link age 
and ques ti on nai re in for ma ti on in the Nor we gi an 
Wom en and Can cer study. Eur J Can cer 2018; 89: 
102 – 12. 

5 Beck mann K, Duf y SW, Lynch J et al. Estimates  
of overdi ag no sis of breast can cer due to pop u
la tionbased mammography screen ing in South 
Au stra lia af ter ad just ment for lead time ef ects.  
J Med Screen 2015; 22: 127 – 35. 

B. HOF MANN SVA RER
Un der titt e len «Mis vi sen de og ten den si øst 
om in for ma sjon i Mam mo gra fi pro gram
met» kom men te rer le der av Mam mo gra fi
pro gram met Sol veig Hof vind, råd gi ver 
Gun hild Man ge rud og di rek tør for Kreft 
regis te ret Giske Ur sin min ar tik kel (1). I ar tik
ke len vi ser jeg hvor dan in for ma sjo nen fra 
Mam mo gra fi pro gram met har blitt ve sent lig 
for bed ret fra 1996 til 2017. Det er ikke dett e 
Hof vind, Man ge rud og Ur sin fin ner «mis 
visen de og ten den si øst». De hev der at «Hof
mann på står at kvin ne ne ikke får in for ma
sjon om over dia gnos tikk». Det er feil.

I ar tik ke len skri ver jeg: «Over dia gnos tikk 
blir nevnt først i 2009, men det in for me res 
ikke om om fan get av dett e, hel ler ikke  
i 2017» og «[d]et mang ler blant an net re le
van te es ti mat for ulem pe ne, sær lig om 
over dia gnos tikk.» Jeg på står alt så ikke at 
Mam mo gra fi pro gram met ikke in for me rer 
om over dia gnos tikk, men at de ikke in for
me rer om om fan get.

I Forsk nings rå dets uav hen gi ge rap port  
av 2015 er det opp lyst at Mam mo gra fi pro
gram met sam let sett gir om trent fem over
dia gnos ti ser te til fel ler for hvert unn gått 
døds fall av bryst kreft (2). Dett e fikk ikke de 
in vi ter te kvin ne ne in for ma sjon om i 2017, og 
det får de hel ler ikke in for ma sjon om i dag.

«Hof mann på står at kvin ne ne  
ikke får in for ma sjon om 
 overdia gnos tikk. Det er feil»
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Vi de re hev der Hof vind, Man ge rud og 
Ur sin at «over dia gnos tikk …. ikke kan tel
les». Det er over ras ken de, si den de selv vi ser 
til slike tall i sin kom men tar og de selv har 
pub li sert tall om dett e (3). Med da gens 
kunn skap kan man ikke iden ti fi se re om et 
in di vid over dia gnos ti se res el ler red des fra  
å dø av bryst kreft. Tall om over dia gnos tikk 
og dø de lig hets re duk sjon må be reg nes på 
bak grunn av data fra be folk nin ger. Slike 
be reg nin ger ba se rer seg på en rek ke for ut
set nin ger. Dis se er godt gjort rede for i Forsk
nings rå dets rap port (2). Når Mam mo gra fi
pro gram met ser bort fra dett e og fra egen 
forsk ning, er det be ti me lig å rei se spørs mål 
om in for ma sjo nen er ba lan sert.

Hof vind, Man ge rud og Ur sin frem mer 
også på stan der om «mis vi sen de frem stil lin
ger… sam men blan ding og feil ak tig bruk av 
be gre per og en si di ge (og dels feil) valg av 
kil der» og slett ar bei de fra fire uav hen gi ge 
fag fel ler og re dak sjon en i Tids skrif tet uten  
å gi noen be grun nel se.

Mam mo gra fi pro gram met og Kreft re gis te
ret sto ler der med ver ken på uav hen gi ge 
fors ke re, på fag fel ler, el ler på re dak sjon en  
i Tids skrif tet. Når de ikke gir ba lan sert in for
ma sjon og dytt er kvin ner til å del ta, sto ler  
de ty de lig vis ikke på at kvin ner kan ta in for
mer te og selv sten di ge valg hel ler. Det styr ker 
ikke til li ten til Mam mo gra fi pro gram met. 
Dess  verre. Bud ska pet fra ar tik ke len er en kelt: 
Mam mo gra fi pro gram met har blitt mye 
bedre til å in for me re, men de kan bli enda 
bedre. Iste den for å dis ku te re hvor dan dett e 
kan skje, går de til fron tal an grep. Det er synd.

BJØRN HOF MANN
b.m.hofmann@medisin.uio.no
er pro fes sor ved Senter for me di sinsk etikk, Uni ver
si tet i Oslo.
For fat er har ikke opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Hof mann B. Får kvin ner nok in for ma sjon til  

å ta in for mer te valg ved mam mo gra fi screen ing? 

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/ 
tidsskr.19.0568.

2 The Nor we gi an Re search Council. Re search
based eva lua ti on of the Nor we gi an Breast Can cer 
Screen ing Pro gram. Oslo: The Nor we gi an Re search 
Council; 2015.

3 Hof vind S, Román M, Se bu øde gård S et al. Ba lan 
cing the benefits and detriments among wom en 
targeted by the Nor we gi an Breast Can cer Scree
ning Pro gram. J Med Screen 2016; 23: 203 – 9. 

Mye mer enn  
tre uker i Sy den!

Det er do ku men tert at kli ma be hand ling 
fun ge rer som be hand ling for per so ner med 
pso ria sis.

I ar tik ke len «Tre uker i Sy den» på tidsskrif
tet.no 17. feb ruar 2020 ett er ly ser Pett er Gjers
vik, me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet og 
pro fes sor i hud syk dom mer ved Institutt for 
kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo, do ku
men ta sjon på at be hand lings ut bytt et for 
pa si en ter med pso ria sis er godt nok til  
å for sva re det stat li ge til bu det med be hand
lings rei ser til ut lan det. Vi me ner dett e er 
godt ut re det og vur dert i SINTEFs rap port 
«Eva lue ring av ord nin gen med be hand lings
rei ser til ut lan det» fra 2011 (1). Rap por ten 
in ne hol der en ran do mi sert kon trol lert 
stu die, og fle re ob ser va sjo nel le stu di er  
som vi ser at ef ek ten av kli ma te ra pi er  
godt do ku men tert (2).

PEFs in ter es se po li tis ke ar bei det mot 
 Re gje ring og Stor ting har re sul tert i at dett e 
be hand lings til bu det både har fått en egen 
post på stats bud sjett et og ble i 2018 hjem let 
i egen for skrift.

Man ge med al vor lig pso ria sis har stor 

nytt e av bio lo gisk be hand ling. Det blir 
 li ke vel for lett vint å hev de at bio lo gis ke 
le ge mid ler er et mye bedre be hand lings
tilbud for alle med mo de rat til al vor lig 
pso ria sis. Som Gjers vik vet, kan ikke alle 
dis se pa si en te ne be nytt e bio lo gisk be hand
ling. For man ge av dis se kan kli ma be hand
ling være et helt av gjø ren de al ter na tiv for  
å hol de en kre ven de syk dom i sjakk.

Der for over ras ker det oss at Gjers vik sett er 
be hand lings rei ser og bio lo gisk be hand ling 
opp mot hver and re, og hev der, på ge ne rell 
ba sis, at det ene er langt bedre enn det 
 and re. Vi har råd ført oss med vårt me di 
sinske råd, som kan in for me re om at Gjers
viks ut spill ikke er på veg ne av hele det der
ma  tolo gis ke fag mil jø et i lan det. Vi vil på det 
ster kes te ad va re mot den ne stra te gi en, noe 
som i ver ste fall kan føre til at be hand lings
rei ser i ut lan det for per so ner med pso ria sis 
blir ned lagt. I en kamp om res sur ser i hel se
sek to ren, kan Gjersviks stra te gi være en 
ga ve pak ke til hel se po li ti ke re som le ter ett er 
pos ter på stats bud sjett er å kutte (3).

For ut set nin gen for ord nin gen med 
 be hand lings rei ser til ut lan det bør, som  
alle and re be hand lings til bud, vur de res ved 
jev ne mel lom rom for å til pas ses da gens 
si tua sjon. Al ler helst med bak grunn i ran do
mi ser te kon trol ler te stu di er. Vi me ner at 
pa si en ter med pso ria sis har be hov for både 
be hand lings rei ser og bio lo gisk be hand ling. 
Gjers vik er vel kom men til å stil le spørs mål 
ved be hand lings ef ekt og kost/nytt e av kli

«Vi har råd ført oss med vårt 
me di  sinske råd, som kan 
 informe re om at Gjers viks 
ut spill ikke er på veg ne av hele 
det der ma  tolo gis ke fag mil jø et 
i lan det»
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Vi er for und ret over Pett er Gjersviks 
 re dak tør hil sen, både titt el og inn hold (3).  
Å sett e to be hand lin ger opp mot hver and re, 
i dett e til fel let be hand lings rei ser mot 
 im mun te ra pi, tje ner ikke pa si en te ne. Et  
tre ukers be hand lings opp hold in klu de rer 
tett opp føl ging av hud le ge, ob li ga to ris ke 
fore drag, ob li ga to risk mor gen gym nas tikk, 
kost holds råd og ef ek tiv be hand ling av 
syk dom men. Pro gram mets inn hold er frem
tids rett et i tråd med øken de vi ten om pso
ria sis som en sy ste misk syk dom der livs stil 
på vir ker både syk doms ak ti vi tet og ri si ko  
for as so sier te komorbiditeter.

Del ta gel se på be hand lings rei ser ford rer 
PASI >7, mo de rat til utt alt pso ria sis. Til sam
men lig ning kre ves PASI >10 for opp start  
av bio lo gisk be hand ling. Dermatology Life 
Qual i ty Index (DLQI) inn går som en vik tig 
del av søk na den til Be hand lings rei ser, men 
er ikke nevnt av Gjers vik. Han vi ser til upub
li ser te data og gir le se ren et feil ak tig inn
trykk av at rei ser nå inn vil ges til pa si en ter 
med mil de re syk dom enn de opp rin ne li ge 
kra ve ne. Utt aks kri te ri e ne an gå en de PASI har 
ikke end ret seg. Av pub li ser te data kan vi 
trek ke frem en stu die fra 2009 som in klu 
derte pa si en ter med mo de rat til al vor lig 
pso ria sis med mean PASI på 9,8 (4).

En norsk stu die fra i fjor pe ker på kli ma 
tera pi som det til ta ket som gir størst for 
bedring av pa si en te nes hel se kom pe tan se 
(5). Pa si en te ne har alt så et ty de lig ut bytt e 
som de ikke ville fått dek ket gjen nom  
an nen be hand ling ale ne. Pa si en ter un der 
bio lo gisk be hand ling inn vil ges ikke rei se  
i pso ria sis pro gram met av for svar lig hets 
hensyn.

Til tross for nye be hand lings al ter na ti ver, 
er an tal let søk na der om be hand lings rei se 
fort satt høyt. Sek sjon for Be hand lings rei ser 
rap por te rer om 392 pso ria sisplas ser for  
delt på in ne væ ren de år. Søk nads fris ten er 
lø pen de og i lø pet av årets to før s te må ne der 
har sek sjo nen mott att 309 søk na der.

Vi er enig med Gjers vik i at bio lo gis ke 
le ge mid ler har re vo lu sjo nert be hand lin gen 

sy nes det er på høy tid at den ne sa ken løf tes 
frem. Alle fag mil jø er og pa si ent grup per  
må tåle en dis ku sjon om gjel den de be hand
lings til bud og pri ori te ring. Jeg er over ras ket 
over at Pso ria sis og ek sem for bun det vel ger  
å hol de fast i gam mel tan ke gang og ikke 
vel ger en mer frem tids rett et stra te gi. Pso ria
sis på vir ker folks livs kva li tet. Man ge per so
ner med pso ria sis, sær lig unge, tren ger støtt e 
og hjelp til å mest re sin syk dom og sin hver
dag. Kan skje bør ord nin gen med be hand
lings rei ser leg ges om og gjø res mer mål ret
tet? Kan skje skul le hel se ve sen, hud  leger og 
Pso ria sis og ek sem for bun det gå sam men 
om også å frem me and re til bud for dem som 
tren ger sær skilt støtt e, vei led ning og hjelp?

PET TER GJERS VIK
peter.gjersvik@medisin.uio.no
er pro fes sor ved Institutt for kli nisk me di sin, 
 Uni ver si te tet i Oslo
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Be hand lings rei ser  
for pa si en ter med  
pso ria sis

Pso ria sis er en kro nisk, til dels ar ve lig, syk
dom med in flam ma sjon i hu den, og ca. 3 % 
av be folk nin gen er af  sert (1). Syk dom mens 
in ten si tet og ut bre del se skå res ob jek tivt ved 
bruk av Pso ria sis Area Se ver i ty Index (PASI), 
og be stem mer sam men med syk dom mens 
på virk ning på pa si en tens livs kva li tet valg  
av be hand ling (2).

ma be hand ling. Det er helt le gi timt, men  
da bør det ba se res på opp da tert do ku men ta
sjon, og ikke på gam mel do ku men ta sjon  
og udo ku men ter te på stan der.
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P. GJERS VIK SVA RER
Jeg tak ker Tord Johansen fra Pso ria sis og 
ek sem for bun det for kom men ta rer til min 
ar tik kel om be hand lings rei ser ved pso ria sis 
(1). Det er vik tig at både pa si en ter, hel se per
so nell og po li ti ke re del tar i en åpen og ær lig 
de batt om til bud og pri ori te rin ger i hel se 
vese net.

Det er in gen tvil om at be hand lings rei ser 
ved pso ria sis vir ker. Hvor vidt ef ek ten er god 
nok til å for sva re da gens ord ning, der imot, 
er uklart. Nytt ekost nads ana ly ser er ikke 
gjen nom ført. Slike ana ly ser ble ett er lyst 
også i den 10 år gam le SIN TEFrap por ten 
som Johansen vi ser til (2). En finsk stu die fra 
1998 av et lik nen de opp legg vis te god ef ekt 
på pso ria sis, men opp hol det ga kost nads 
bespa rel ser bare for pa si en ter med utt alt 
pso ria sis, dvs. for dem som el lers ville trengt 
sy ke hus opp hold el ler kost ba re le ge mid ler 
(3). Ny ere stu di er har vist po si ti ve ef ek ter  
på livs kva li tets mål og syk doms ak ti vi tet,  
i hvert fall på kort sikt (4).

Ord nin gen med be hand lings rei ser for 
pa si en ter med pso ria sis ble etab lert som  
et al ter na tiv til sy ke hus opp hold (1). Ett er  
at bio lo gis ke le ge mid ler ble til gjen ge lig for 
15 – 20 år si den, inn leg ges det knapt noen 
pa si en ter med pso ria sis i det hele tatt. For de 
al ler fles te er der for be hand lings rei ser ikke 
len ger et al ter na tiv til sy ke hus inn leg gel se. 
An tall sø ke re har gått ned, og de al ler fles te 
av dem som rei ser, har så be gren set ut slett 
at ver ken sy ke hus inn leg gel se el ler bio lo 
giske le ge mid ler er ak tu elt. Dett e er alt så 
ikke en dis ku sjon om hva som er best: bio 
logis ke le ge mid ler el ler be hand lings rei ser.

Jeg skri ver på egne veg ne, men har fått 
til ba ke mel ding fra man ge hud le ger som 

«Å set te to be hand lin ger  
opp mot hver and re, i det te  
til fel let be hand lings rei ser  
mot  im mun te ra pi, tje ner  
ikke pa si en te ne»
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En mann i 60-årene med akutte rygg-
smerter og økende kraftsvikt i under-
ekstremitetene
Gro Østli Eilertsen, Nikolaos Panagiotopoulos, 
Tor Arnøy Austad, Thomas Glot
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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 retet på net.

av pa si en ter med pso ria sis, me di ka men ter 
som tå les godt av de fles te, men som ikke 
kan be nytt es av alle. Pso ria sis er en kro nisk 
syk dom som ofte er ut ford ren de å be hand le. 
Det er der for eks tra vik tig å iva re ta bred den 
av de be hand lings mu lig he ter som fin nes.
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P. GJERS VIK SVA RER
Jeg tak ker JanØi vind Holm og med for fat 
 te re for kom men ta rer til min ar tik kel om 
be hand lings rei ser ved pso ria sis (1). De har 
gode po en ger. Jeg øns ker vel kom men en 
åpen og ær lig de batt om pri ori te ring.

Opp hol det på Gran Canaria for pa si en ter 
med pso ria sis er i øken de grad pre get av 
opp læ ring, sam ta le grup per og mest rings
hjelp, slik både jeg (1) og Holm og med for fat
te re på pe ker. Vi er også eni ge om at man ge 
har godt ut bytt e av opp hol det, både hva 
gjel der syk doms ak ti vi tet, syk doms inn sikt 
og livs kva li tet.

Holm og med for fatt e re me ner at jeg sett er 
to be hand lings for mer opp mot hver and re,  
i dett e til fel let be hand lings rei ser ver sus 
bio lo gis ke le ge mid ler. Det er ikke rik tig.  
Mitt po eng er at bio lo gis ke le ge mid ler har 
er statt et sy ke hus opp hold for nes ten alle 
med ut bredt pso ria sis. Da bort fal ler også 
be hand lings rei ser som al ter na tiv til sy ke
hus opp hold for nes ten alle slike pa si en ter. 
Dett e in ne bæ rer at de fles te som nå rei ser, 
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sikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt 
leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en 
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratoriepa-rametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: 
Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en 
fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apik-saban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og Pgp-hemmere (f.eks. diltiazem, naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av 
apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig 
AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (ri-fampicin, fenytoin, 
karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med 
forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT 
og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregas-jonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk 
med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. ASA. Etter operasjoner er andre midler som hemmer 
blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel 
mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med 
alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: 
Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller 
metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. 
Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: 
Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt y-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblød-ninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk 
embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblød-ning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt y-GT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsyste-met: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsste-
det, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperito-neal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombo-cytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/
bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital-blødning. Lever/galle: Økt y-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, hematochezi. 
Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: 
Hemop-tyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter 
operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i 
luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller 
transfusjon av ferskfrosset plasma, bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør 
det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen. no.  Egenskaper: Klassifisering: Potent, oral, reversibel, direkte og meget selektiv aktiv 
hemmer av faktor Xa. Krever ikke antitrombin III for antitrombotisk aktivitet. Virkningsmekanisme: Hemmer fritt og trombebundet faktor Xa, og protrombinaseaktivitet. Ingen direkte effekter på blodplateaggregasjon, men hemmer indirekte 
trombinindusert blodplateaggregasjon. Hindrer generering av trombin og utvikling av blodpropp ved å inhibere faktor Xa. Anti-trombotisk effekt i forebygging av arterielle og venøse tromboser ved doser som bevarte hemostasen er vist i 
dyremodeller. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er tilnærmet 50% for doser opptil 10 mg. Absorberes raskt med Cmax etter 3-4 timer. Lineær farmakokinetikk med doseproporsjonale økninger med eksponering for orale doser opptil 10 mg. 
Oppløsningsbegrenset absorpsjon med begrenset biotilgjengelighet ved doser ≥25 mg. Proteinbind-ing: Ca. 87%. Fordeling: Vd ca. 21 liter. Halveringstid: Ca. 12 timer. Metabolisme: Flere eliminasjonsveier. Metaboliseres i hovedsak via CYP3A4/
CYP3A5 med mindre bidrag fra CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2J2. Hoveddelen av legemiddelrelatert komponent i humant plasma er uendret apiksaban uten sirkulerende metabolitter. Apiksaban er substrat for transportproteiner, P-gp og 
brystkreft resistensprotein (BCRP). Utskillelse: Ca. 25% gjenfinnes som metabolitter, størsteparten i feces. Total clearance er ca. 3,3 liter/time. Utskillelse via nyrene står for ca. 27% av total clearance. Utskilles også via galle og direkte fra tarmen. 
Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 158,20. 20 stk.1 (blister) kr 280,10. 60 stk.1 (endose) kr 767,70. 168 stk.1 (blister) kr 2084,20. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 206,90 . 28 stk.2 (blister) kr 377,60. 56 stk.2 (blister) kr 718,90. 100 stk.2 
(endose) kr 1255,30. 168 stk.2 (blister) kr 2084,20. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs 
trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer 
(NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved 
kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio
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Over vei el ser ved ut veks ling  
til det glo ba le sør

Kli nisk ut veks ling for me di sin
stu den ter til det glo ba le sør er  
et til skudd til den me di sinsk fag 
 li ge ut dan nin gen. Men de etis ke, 
øko no mis ke og so si a le as pek te ne 
dis ku te res sjel den.

Se for deg at du er en me di sin stu dent på  
5. året, på kli nisk ut veks ling i Tan za nia. Du 
får inn en pa si ent i mot a ket som har tre 
da gers sy ke his to rie med til ta gen de ned sat 
be visst het, er nak ke stiv og lys sky. Le gen på 
av de lin gen an be fa ler en spi nal punk sjon og 
for la ter der et er rom met. Du vet i teo ri en 
hvor dan pro se dy ren ut fø res, men har ald ri 
gjort den i prak sis.

Etis ke ut ford rin ger
Det er mu lig at en me di sin stu dent hav ner  
i en pro blem stil ling som det e på kli nisk 
ut veks ling (1). Stu den ten kan ikke nok, men 
står li ke vel med et stort an svar. På den ene 
si den, hvis ved kom men de ut fø rer pro se dy
ren, er det stor ri si ko for kom pli ka sjo ner. På 
den an nen side kan det vir ke som at pa si en
ten tren ger en spi nal punk sjon for å sik re 
dia gno se og vi de re be hand ling. Ikkeska de
prin sip pet i fireprinsippsetikken vir ker  
å veie tyngst, men det kan frem stå som om 
ska den alt er skjedd. Stu den ten står der 
ale ne med en pa si ent som tren ger un der sø
kel se/ be hand ling det er ukom for ta belt å gi.

Det e er et av man ge pro ble mer som kan 

opp stå ved kli nisk ut veks ling til land og 
hel se tje nes ter som er svært for skjel li ge fra 
vårt. Det er etisk ut ford ren de å ak sep te re at 
man til la ter en stu dent å ut fø re en pro se  
dy re på ut veks ling som man ikke ville ha 
til lat i Norge. Det e er noe man som stu dent 
på kli nisk ut veks ling bør ha et be visst for
hold til. Man ge av dis se pro ble me ne dis ku 
te res lite, selv om fle re av stu den te ne går 
rundt med en lege uten gren ser i ma gen  
(2, 3).

Det me di sins ke fa kul te tet ved Uni ver si te
tet i Oslo har tid li ge re hat kli nis ke ut veks
lings av ta ler til det glo ba le sør, og det e vur
de res gjen opp tat. Det kan hev des at det er 
stu den tens an svar å kre ve et mo ralsk opp
legg som sik rer opp føl ging, og at man unn
går si tua sjo ner som skis sert oven for (1). Vi 
me ner an sva ret for å sik re en an svar lig 
ut veks ling ikke ho ved sa ke lig hvi ler på stu
den ten, men på uni ver si tet. Det er kun uni
ver si te te ne som har en re ell mu lig het til  
å sik re et etisk og trygt opp legg før av rei se.

I eks em pe let hav net stu den ten i en si tua
sjon der hun fikk mer an svar enn hun bur de. 
Kan skje er stu die lø pet lagt opp an ner le des  
i Norge enn i mot a ken de na sjon, kan skje 
får stu den ter tid li ge re mer an svar der enn 
her. I for len gel sen av det e er det en ri si ko 
for at stu den ter over vur de rer egen kom pe
tan se, blir mer res surs kre ven de enn de er  
til nyt e el ler kan havne i psy kisk be las ten de 
si tua sjo ner (3). Mo ti ve ne for ut veks ling er 
som re gel selv rea li se ring, ut dan ning og 
selv ut vik ling (2). Dis se mo ti ve ne er ikke 
nød ven dig vis kom pa tib le med å være en 
re ell res surs for sy ke hu set. Det er ar ro gant  
å tro at man kan kom me inn fra ut si den og 
umid del bart kjen ne syk doms pa no ra ma et, 
pre sen ta sjon, hvor dan syk dom be hand les 
un der lo ka le for hold og for stå hvor dan 
be gren se de lo ka le res sur ser for val tes (3).

For bed rings mu lig he ter
Skal stu den ten mest re si tua sjo ne ne de  
mø ter, kre ves det opp læ ring og bruk av 
res sur ser (3). Ge vins ten ved opp læ rin gen 
for svin ner med stu den ten, og sen den de 
in sti tu sjon vir ker å tje ne mest på opp hol det. 

En løs ning kan være at sen den de in sti tu sjon 
bæ rer mes te par ten av ut gif te ne og at stu
den te ne bør opp hol de seg uten lands i en 
lang pe ri ode. Stu den ten er fersk og uer fa ren 
i en be gren set pe ri ode, og et leng re opp hold 
øker sann syn lig he ten for at mot a ken de 
in sti tu sjon høs ter fruk te ne av ut dan nin gen 
de in ves te rer i. Vi de re bør mot a ken de part 
bli godt in for mert om hva stu den ten kan og 
ikke kan, slik at man unn går uhel di ge si tua
sjo ner som skis sert inn led nings vis.

Et opp legg før av rei se kun ne in klu dert 
dis ku sjon rundt ak tu el le pro blem stil lin ger 
som syk doms pa no ra ma, pa si ent au to no mi, 
lo kal kul tur, re li gi on og livs syn. And re vik 
 ti ge til tak vil være å rea li tets ori en te re stu 
den ten om egne fer dig he ter i lo kal kon tekst 
og la stu den ten re flek te re rundt lo kal be folk
nin gens syn på hel se og syk dom (4). Vi de re 
vil stu den ter sit e igjen med man ge inn
trykk et er kli nisk ut veks ling. En god de bri
fing i regi av uni ver si te tet er es sen si elt for 
be ar bei ding av opp le vel se ne og for bed re 
ut veks lings opp hol det.

Et ut veks lings opp hold til det glo ba le sør 
bør være gjen nom tenkt, hvor for be red te 
stu den ter sen des til et godt opp legg med 
skik ke lig opp føl ging før, un der og et er. Det 
skal fore lig ge nøye kart leg ging av kon se
kven ser og ut gif ter for mot a ken de in sti tu
sjon. I til legg må det av kla res hvem som 
sit er med an sva ret (4). Kli nisk ut veks ling  
er en fan tas tisk mu lig het for uni ver si te te ne 
og stu den te ne, men vi må li ke vel være be
viss te på vårt mo rals ke an svar som me di sin
stu den ter over for pa si en te ne vi mø ter, de liv 
vi gri per inn i og det hel se ve se net vi blir 
in vi tert til å være en del av.

«Det er arrogant å tro at man 
kan komme inn fra utsiden 
og umiddelbart kjenne syk-
domspanoramaet og forstå 
hvordan begrensede lokale 
ressurser forvaltes»

«Man ge av dis se pro ble me ne 
dis kute res lite, selv om fle re  
av stu den te ne går rundt med 
en lege uten gren ser i ma gen»
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TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg og 300 mg: Hver tablett inneh.: Kanagliflozinhe-
mihydrat 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 tilleggs-
behandling 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 kombi-
nasjon 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 pasi-
enten husker det, men det skal ikke tas dobbel dose samme dag. Spesielle pasi-
entgrupper: 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/mi-
nutt/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 sepo-
neres 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 væske-
tap 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. Re-
dusert 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 anbe-
fales 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. For-
siktighet utvises der kanagliflozinindusert blodtrykksfall kan utgjøre en risiko, som 
ved kjent kardiovaskulær sykdom, eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2, bruk av antihyper-
tensiver og anamnese med hypotensjon, bruk av diuretika samt hos eldre (≥65 år). 
Små gjennomsnittlige reduksjoner i eGFR er sett de første 6 ukene etter behand-
lingsstart. Hos utsatte pasienter er det sett større reduksjoner i eGFR (>30%), som 
gradvis bedret seg og sjelden krevde seponering. Pasienten skal rådes til å rappor-
tere symptomer på væsketap. Kanagliflozin er ikke anbefalt ved bruk av loop-di-
uretika 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 aty-
pisk 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 blod-
glukosenivået. 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 frem-
for 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 alkoholmis-
bruk. Reoppstart med SGLT2-hemmer ved tidligere DKA under behandling med 
SGLT2-hemmer er ikke anbefalt, med mindre en annen klar utløsende faktor er på-
vist 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 risikofak-
torer for CVD, er det sett ca. 2 × høyere risiko for amputasjon i underekstremi-
teter (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 fot-
pleie 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 nekro-
tiserende fasciitt, som er alvorlig og potensielt livstruende. Pasienten bør rådes til 

å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem eller hevelse i genital- el-
ler 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 ba-
lanopostitt hos menn er sett. Menn og kvinner med tidligere genitale soppinfeksjo-
ner 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 be-
handling fortsatte. Urinprøver: Pga. virkningsmekanismen vil pasienten teste po-
sitivt 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 kanagli-
flozin. For ytterligere opplysninger anbefales det å kontakte spesifikk tilvirker av 
1,5-AG-analysen. Hjelpestoffer: Inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galakto-
seintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring 
og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning. Pasienten bør advares om risi-
ko 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 inter-
aksjonsanalyse.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 kanagliflo-
zinresponsen. 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 ytter-
ligere 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 kanagliflozinek-
sponering. 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, sannsynlig-
vis 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 re-
produksjonstoksiske 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 uteluk-
kes. 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: Gas-
trointestinale: Forstoppelse, kvalme, tørste. Infeksiøse: Balanitt, balanopostitt, urin-
veisinfeksjon (inkl. pyelonefritt og urosepsis). Nyre/urinveier: Polyuri eller pollakisu-
ri. Undersøkelser: Dyslipidemi, økt hematokrit. Mindre vanlige: Hud: Fotosensitivitet, 
urticaria, utslett. Kar: Hypotensjon, ortostatisk hypotensjon. Muskel-skjelettsyste-
met: Benbrudd. Nevrologiske: Postural svimmelhet, synkope. Nyre/urinveier: Nyres-
vikt (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 fos-
fat 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 (Four-
niers gangren).
Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser opptil 1600 mg, og 300 mg 2 ganger dag-
lig 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.felle-
skatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Reduserer reabsorpsjon av filtrert glukose og 
senker renal glukosegrense (RTG). Dermed øker glukoseutskillelsen i urin, og for-
høyet 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, hoved-
sakelig 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.

Sist endret: 14.02.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.01.2020
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INVOKANA® (kanagliflozin) ved diabetes type 2*1
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3 570
gram glukose

14 280 kcal*

I løpet av 1 måned

833
gram glukose

3 332 kcal*

I løpet av 1 uke

119
gram glukose

476 kcal*

I løpet av 1 dag

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.

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.

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.

*INVOKANA® 
indikasjon2

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

*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.

kanagliflozin tabletter

INVOKANA gir en glukoseutskillelse  
på opptil 119 g/dag1
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TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg og 300 mg: Hver tablett inneh.: Kanagliflozinhe-
mihydrat 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 tilleggs-
behandling 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 kombi-
nasjon 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 pasi-
enten husker det, men det skal ikke tas dobbel dose samme dag. Spesielle pasi-
entgrupper: 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/mi-
nutt/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 sepo-
neres 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 væske-
tap 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. Re-
dusert 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 anbe-
fales 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. For-
siktighet utvises der kanagliflozinindusert blodtrykksfall kan utgjøre en risiko, som 
ved kjent kardiovaskulær sykdom, eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2, bruk av antihyper-
tensiver og anamnese med hypotensjon, bruk av diuretika samt hos eldre (≥65 år). 
Små gjennomsnittlige reduksjoner i eGFR er sett de første 6 ukene etter behand-
lingsstart. Hos utsatte pasienter er det sett større reduksjoner i eGFR (>30%), som 
gradvis bedret seg og sjelden krevde seponering. Pasienten skal rådes til å rappor-
tere symptomer på væsketap. Kanagliflozin er ikke anbefalt ved bruk av loop-di-
uretika 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 aty-
pisk 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 blod-
glukosenivået. 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 frem-
for 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 alkoholmis-
bruk. Reoppstart med SGLT2-hemmer ved tidligere DKA under behandling med 
SGLT2-hemmer er ikke anbefalt, med mindre en annen klar utløsende faktor er på-
vist 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 risikofak-
torer for CVD, er det sett ca. 2 × høyere risiko for amputasjon i underekstremi-
teter (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 fot-
pleie 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 nekro-
tiserende fasciitt, som er alvorlig og potensielt livstruende. Pasienten bør rådes til 

å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem eller hevelse i genital- el-
ler 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 ba-
lanopostitt hos menn er sett. Menn og kvinner med tidligere genitale soppinfeksjo-
ner 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 be-
handling fortsatte. Urinprøver: Pga. virkningsmekanismen vil pasienten teste po-
sitivt 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 kanagli-
flozin. For ytterligere opplysninger anbefales det å kontakte spesifikk tilvirker av 
1,5-AG-analysen. Hjelpestoffer: Inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galakto-
seintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring 
og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning. Pasienten bør advares om risi-
ko 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 inter-
aksjonsanalyse.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 kanagliflo-
zinresponsen. 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 ytter-
ligere 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 kanagliflozinek-
sponering. 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, sannsynlig-
vis 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 re-
produksjonstoksiske 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 uteluk-
kes. 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: Gas-
trointestinale: Forstoppelse, kvalme, tørste. Infeksiøse: Balanitt, balanopostitt, urin-
veisinfeksjon (inkl. pyelonefritt og urosepsis). Nyre/urinveier: Polyuri eller pollakisu-
ri. Undersøkelser: Dyslipidemi, økt hematokrit. Mindre vanlige: Hud: Fotosensitivitet, 
urticaria, utslett. Kar: Hypotensjon, ortostatisk hypotensjon. Muskel-skjelettsyste-
met: Benbrudd. Nevrologiske: Postural svimmelhet, synkope. Nyre/urinveier: Nyres-
vikt (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 fos-
fat 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 (Four-
niers gangren).
Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser opptil 1600 mg, og 300 mg 2 ganger dag-
lig 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.felle-
skatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Reduserer reabsorpsjon av filtrert glukose og 
senker renal glukosegrense (RTG). Dermed øker glukoseutskillelsen i urin, og for-
høyet 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, hoved-
sakelig 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.

Sist endret: 14.02.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.01.2020
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INVOKANA® (kanagliflozin) ved diabetes type 2*1
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3 570
gram glukose

14 280 kcal*

I løpet av 1 måned

833
gram glukose

3 332 kcal*

I løpet av 1 uke

119
gram glukose

476 kcal*

I løpet av 1 dag

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.

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.

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.

*INVOKANA® 
indikasjon2

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

*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.

kanagliflozin tabletter

INVOKANA gir en glukoseutskillelse  
på opptil 119 g/dag1
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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 ST I K K  

N O E  Å  L Æ R E  AV  

KO R T  R A P P O R T 

O R I G I N A L A R T I K K E L 

M E D I S I N E N  I  B I L D E R 

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.

Tidsskriftet ønsker bidrag om covid-19
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Hemofagocytisk lymfo- 
histiocytose ved covid-19?

Kan hemofagocytisk lymfo- 
histiocytose være en fak tor ved 
al vor lig ko ro na vi rus syk dom?

Puja Meh ta og med ar bei de re har ny lig pub
li sert en ar tik kel i The Lan cet der de dis ku te
rer om se kun dær hemofagocytisk lymfohis
tiocytose (HLH) kan ut lø ses av ko ro na vi rus 
(1). Tids skrif tet har øns ket en kom men tar  
fra oss om det e ak tu el le te ma et. In fek sjo ner 
er én av fle re ut lø sen de år sa ker til den ne 
al vor li ge hyperinflammatoriske til stan den, 
og hos 6 – 28 % av pa si en ter med dia gno sen 
an tas vi rus in fek sjo ner, in klu dert sars, å lig ge 
til grunn (2–5).

Ob ser va sjo ner ty der på at det kan være 
vik tig å be hand le hemofagocytisk lymfohis
tiocytose med im mun mo du le ren de me di ka
men ter. I en stu die av pa si en ter med til stan
den, der ut lø sen de år sak var Ep steinBarr 
virus in fek sjon, fant man at mor ta li te ten var 
14 gan ger høy ere i grup pen som ikke fikk 
slik be hand ling (4). Man har imid ler tid ikke 

fun net til sva ren de re sul ta ter ved and re 
vi rus in fek sjo ner. Det skal be mer kes at det 
ikke fin nes noen ran do mi ser te kon trol ler te 
stu di er av be hand lings re gi mer (3).

Syk dom men covid19 (coronavirus dis ease 
2019), for år sa ket av sarsCoV2 (se vere acu te 
re spi ra tory syn drome coronavirus 2), sprer 
seg nå som en pan de mi. De fles te vil ikke  
bli al vor lig syke, men blant de som tren ger 
in ten siv be hand ling på sy ke hus, er mor ta li
te ten høy. Mas siv lun ge af ek sjon og akut 
lun ge svikt syn drom (ARDS) pre ger dis se 
pa si en te ne. I man ge til fel ler vil en også 
kun ne se kraf tig sy ste misk og lo kal in flam
ma sjon som kan bi dra til å for ver re til stan
den. Bak grun nen for fe no me net er ikke 
kart lagt, men det er vist at sarsCoV2 kan 
ak ti ve re inflammasomer i det med fød te 
im mun for sva ret, med fri gjø ring av in ter leu
kin1, gjen nom bin ding til an gio ten sin kon
ver te ren de en zym 2 i lun ge ve vet (6). Ved 
covid19 ser man også en mas siv fri gjø ring 
av in ter leu kin6. Det er ikke uten ke lig at en 
slik «cy to kin storm» kan føre til ut vik ling  
av se kun dær hemofagocytisk lymfohistio
cytose med cytopenier, be ty de lig hemofago

cytose i bein marg og lav fib ri no gen kon sen
tra sjon. Høye ferritinnivåer og per sis te ren de 
høy CRP kan vek ke mis tan ke om at en cy to
kin storm er en del av syk doms bil det.

Covid19 er en ny til stand, og selv om fle re 
for mer for be hand ling er un der ut prø ving  
i ran do mi ser te stu di er, fore lig ger det per  
i dag in gen etab lert me di ka men tell be hand
ling. Fle re ste der vur de res det nå stu di er  
av in ter leu kin6blo ka de med tocilizumab 
ved akut lun ge svikt syn drom as so siert med 
covid19, og in ter leu kin1blo ka de med ana
kinra dis ku te res også. Det er imid ler tid for 
tid lig å trek ke noen kon klu sjo ner om hvor
vidt me di ka men te ne vir ker. Der som man 
mis ten ker en hyperinflammatorisk HLH 
lignen de til stand ved covid19, bør spe si fikk 
be hand ling av det e over vei es. Det e bør da 
helst fore gå i form av ran do mi ser te kli nis ke 
stu di er, noe Ver dens hel se or ga ni sa sjon 
an be fa ler for all ny eks pe ri men tell te ra pi 
mot den ne glo ba le syk dom men (7).

Mot at 19.3.2020, god kjent 20.3.2020.
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Akutt syke eld re i ko ro na ens tid

Covid-19-pan de mi en vil ram me 
eld re og set e hel se per so nell  
på prø ve. Vi vil min ne om noen   
hoved prin sip per i akutgeria- 
trisk me di sin.

Er fa rin ge ne fra Kina og Nord-Italia vi ser at 
man ge av de eld ste blant oss vil opp le ve 
al vor lig syk dom som føl ge av covid-19, og at 
dø de lig he ten er høy est blant pa si en ter over 
80 år (1). Blant de eld ste er an de len med 
ko mor bi di tet høy ere enn i yng re al ders grup-
per. Fle re eld re er un der er nær te og har re du-
sert re ser ve ka pa si tet el ler de har kro nisk 
svikt i ett el ler fle re or gan sy ste mer. Både 
kro nisk syk dom og fy sio lo gis ke ald rings for-
and rin ger bi drar til at eld re og skrø pe li ge er 
mer ut satt e for å bli al vor lig syke av både 
in flu en sa, covid-19 og and re in fek sjo ner. Ved 
in flu en sa, pneu mo ni er og sep sis er dø de lig-
he ten høy ere hos eld re enn hos yng re. Der for 
er det ikke uven tet at dø de lig he ten er høy 
også blant eld re med covid-19.

Eld re har ofte aty pis ke symp to mer
Hos eld re har akutt syk dom, sær lig in fek -
sjoner, ofte dis kre te og dif u se symp to mer. 
Van li ge inn leg gel ses dia gno ser i den ne 
 pa si ent grup pen er akutt funk sjons svikt,  
fall og de li ri um. De hyd re ring og er næ rings-
svikt kan do mi ne re symp tom bil det, men  
er ofte for år sa ket av man gel fullt væs ke- og 
næ rings inn tak på grunn av en akutt un der-
lig gen de syk dom. I et kva li tets for bed rings-
pro sjekt blant pa si en ter inn lagt på akutt-
geriatrisk av de ling fant vi at én av tre had de 
de li ri um og at én av fire had de falt siste 
døgn før inn leg gel se (2). Dis se symp to me ne 
er svært hyp pi ge blant akutt syke gam le  
og vil tro lig også være do mi ne ren de ved 
covid-19. Fe ber og hos te kan mang le el ler 
være mind re frem tre den de. Et vik tig kli nisk 
tegn ved covid-19 er imid ler tid hy pok se mi, 

som kan være me ka nis men bak både de li -
rium og an nen akutt funk sjons svikt (3).

Dif u se symp to mer hos eld re vil ut ford re 
våre dia gnos tis ke vur de rin ger. Hvem skal 
tes tes for covid-19, og hvem skal ikke tes tes? 
Vårt råd er at in di ka sjo ne ne for prø ve ta king 
bør være svært li be ra le for eld re med akutt 
funk sjons svikt, også når fe ber mang ler. 
Sik ker dia gnos tikk vil gjø re oss best mu lig 
rus tet til å ta be slut nin ger om be hand ling.

Al der skal ikke være enes te kri te ri um
Pri ori te rin ger i hel se ve se net er blitt kraf tig 
ak tua li sert av covid-19-pan de mi en. Vi me ner 
at al der som enes te kri te ri um for pri ori te-
ring er lite hen sikts mes sig. Gam le som 
til hø rer den spre kes te un der grup pen i sin 
al der, kan ha like lang for ven tet le ve tid som 
en syk og sår bar yng re per son. Det er der for 
vik tig å vur de re skrø pe lig het og ko mor bi di-
tet hos akutt syke for å av gjø re be hand lings-
ni vå. Van lig vis har vi i ge ria tri en både tid og 
res sur ser til å gjø re slike pri ori te rin ger ved 
hjelp av en bred og tverr fag lig ge ria trisk 
vur de ring (4). Det vil vi tro lig ikke ha mu lig-
het til der som svært man ge eld re blir syke 
sam ti dig.

Ty pis ke kjen ne tegn hos skrø pe li ge pa si en-
ter er vektt ap, kog ni tiv svikt, re du sert mo bi-
li tet og svikt i dag lig li vets funk sjo ner. Som 
hjelp til å vur de re skrø pe lig het fore slår vi  
å bru ke et struk tu rert in stru ment. Clin i cal 
Frail ty Scale (CFS) fin nes på norsk (5), tar 
kort tid å gjen nom fø re og bru kes al le re de 
noe i akutt- og in ten siv me di si nen. Det har 
vist seg nytt ig både som hjel pe mid del ved 
be hand lings be slut nin ger (6) og til vur de-
ring av pro gno se i akutt mott ak (7).

Be hand lings be slut nin ger må gjø res både  
i sy ke hjem, på le ge vakt og på sy ke hus av de-
lin ger, uten til gang på spe si al kom pe tan se  
i ge ria tri el ler et ge ria trisk team. Noen vil 
nok hev de at sy ke hjems pa si en ter med 
 covid-19 ikke skal inn leg ges i sy ke hus. Det  
er imid ler tid stor he te ro ge ni tet blant sy ke-
hjems be bo e re. En kel te er re la tivt spre ke 
eld re som er på kortt ids plass til opp tre ning, 
and re har al vor lig de mens syk dom og be hov 
for hjelp i alle dag lig li vets ak ti vi te ter. Det  
er også lo ka le for skjel ler i sy ke hjem me nes 
ka pa si tet til å be hand le al vor lig syke. Det 
kan der for være gode grun ner til å leg ge 
akutt syke skrø pe li ge pa si en ter, både med 
og uten covid-19, inn på sy ke hus, selv om  
de ikke skal be hand les på in ten siv av de ling. 
Der for bør det gjø res in di vi du el le vur de rin-
ger, og vi an be fa ler at det nå gjen nom fø res 
for hånds sam ta ler om be hand lings ni vå for 
alle pa si en ter i sy ke hjem.

Li vets slutt fa se
En be stem mel se om å ikke leg ge pa si en ten 
inn på sy ke hus el ler å ikke gi in ten siv be hand-
ling må ikke fra ta pa si en ten til bud om god 
lind ren de be hand ling og om sorg. Ved 
 covid-19 er re spi ra sjons svikt og dys pné 
 be skre vet som de al vor lig ste symp to me ne. 
Na sjo nal vei le der for lind ren de be hand ling  
i li vets slutt fa se in ne hol der kon kre te og gode 
an be fa lin ger om symp to ma tisk be hand ling 
hos dø en de pa si en ter. For pa si en ter med 
dys pné i li vets slutt fa se bør man all tid vur -
dere le ge mid del be hand ling med opio i der, 
even tu elt med til legg av et ben zo dia ze pin 
ved sam ti dig angst og uro. Vei le de ren gir 
også nytt i ge inn spill om kom mu ni ka sjon, 
samvalg og be slut nings pro ses ser (8).

Det fin nes ge ri a te re i de fles te sy ke hus,  
og vi øns ker å bi dra med vur de ring og 
 be slut nings støtt e for våre kol le g er, både  
i og uten for sy ke hus.

Mot at 17.3.2020, god kjent 20.3.2020.

«Vårt råd er at in di ka sjo ne ne 
for prø ve ta king bør være svært 
li be ra le for eld re med akutt 
funk sjons svikt, også når fe ber 
mang ler»
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Tresiba «Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                    ATC-nr.: A10A E06
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.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: In-
sulin 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 mål-
tidsinsulin, 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 kon-
tinuerlig 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 antidiabe-
tika, 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 basa-
linsulin 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 injeksjo-
nene. 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 hypoglyke-
mi. 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 insulinbehand-
ling), 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 tilrå-
delig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hy-
poglykemianfall. 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 kon-
troll 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.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten redusere eller øke in-
sulinbehovet. 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 teratogeni-
sitet. 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): Øvri-
ge: 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 injek-
sjonsområdet 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 anbefalin-
ger for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Vir-
kningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som hu-
mant 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 dag-
lig, 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 innen-
for 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 hypogly-
kemiske 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: 
1A10A 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 lang-
tidsvirkende 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

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Alder Ungdom/barn fra 1 år 

Eldre (≥65 år)  
Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt  
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt  

Hjerte
svikt

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
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Telefon: +47 22 18 50 51
www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

18024264 NN Tresiba T2 refusion_SPC_NO_210x297+4_Tidsskriftet.indd   1 28/10/2019   12.34

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Telefon: +47 22 18 50 51
www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

N
O

1
9

TS
M

0
0

0
3

7
  

o
kt

o
b

er
 2

0
1

9

Refusjonskode:1

ICPC Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
ICD Vilkår nr
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
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

Indikasjon:3

Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

Tresiba® kan nå skrives på blå resept ved diabetes type 2, også av allmennleger.
Se refusjonsvilkår nedenfor

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med-20%
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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)
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Tresiba «Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                    ATC-nr.: A10A E06
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.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: In-
sulin 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 mål-
tidsinsulin, 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 kon-
tinuerlig 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 antidiabe-
tika, 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 basa-
linsulin 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 injeksjo-
nene. 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 hypoglyke-
mi. 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 insulinbehand-
ling), 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 tilrå-
delig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hy-
poglykemianfall. 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 kon-
troll 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.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten redusere eller øke in-
sulinbehovet. 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 teratogeni-
sitet. 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): Øvri-
ge: 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 injek-
sjonsområdet 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 anbefalin-
ger for insulin og analoger A10A på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Vir-
kningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som hu-
mant 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 dag-
lig, 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 innen-
for 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 hypogly-
kemiske 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: 
1A10A 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 lang-
tidsvirkende 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

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Alder Ungdom/barn fra 1 år 

Eldre (≥65 år)  
Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt  
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt  

Hjerte
svikt

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
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 
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Refusjonskode:1

ICPC Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
ICD Vilkår nr
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
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

Indikasjon:3

Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

Tresiba® kan nå skrives på blå resept ved diabetes type 2, også av allmennleger.
Se refusjonsvilkår nedenfor

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med-20%
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Ny fød te bør være hos mor,  
også hvis mor har covid-19

Ny, norsk vei le der for hånd te ring 
av ny fød te eks po nert for covid-19 
via mor er pub li sert.

Covid-19-syk dom for ven tes å ram me bredt, 
og det er kun et spørs mål om tid før før s te 
føde kvin ne med på gå en de covid-19-in fek-
sjon mel der seg på en norsk fø de av de ling.  
I på ven te av det e har det ny født me di sins ke 
fag mil jø et i Norge og Folkehelseinstitutet 
ut ar bei det en vei le der for hånd te ring av 
ny fød te barn født av mød re med på gå en de 
covid-19-in fek sjon. Før s te ver sjon av an be fa-
lin ge ne ble pub li sert på net si de ne til Norsk 
bar ne le ge for en ing 10.3.2020, re vi dert ver-
sjon ble pub li sert 18.3.2020. An be fa lin ge ne 
leg ger opp til at symp tom frie ny fød te barn 
skal kun ne iso le res sam men med covid-19-
po si tiv mor et er fød sel. Vei le de ren gir også 
an be fa lin ger knyt et til hvil ke til tak som bør 
be nyt es for å re du se re ri si ko en for smit e 
mel lom mor og barn, og skild rer nød ven di ge 
smit e fore byg gen de til tak der som bar net 
har be hov for inn leg gel se på en ny født av de-
ling (1).

Fag ar beid med fan den i hæ le ne
Å ut ar bei de fag me di sins ke an be fa lin ger  
i en si tua sjon med ut alt tids nød og re la tiv 
kunn skaps løs het er mildt sagt kre ven de. Da 
før s te ut ga ve av vei le de ren om ny fød te ble 
ut ar bei det, fore lå det svært lite in for ma sjon 
om ri si ko for ver ti kal smit e mel lom mor og 
barn el ler om symp tom bil det ved covid-19-
in fek sjon i ny født pe rio den. I en pub li ka sjon 
fra Kina i slut en av feb ruar 2020 som in klu-
der te over 70 000 per so ner med be kref tet 

el ler mis tenkt covid-19-syk dom, var det 
imid ler tid in gen døds fall i al ders grup pen 
0 – 9 år (2). I en li ten stu die av tre covid-19-po-
si ti ve mød re kun ne man ikke på vi se ko ro na-
vi rus i mors melk, am ni on el ler navlesnors-
blod (3). Vi de re fant man i en stu die av ni 
barn født av covid-19-po si ti ve mød re i Kina 
in gen hol de punk ter for ver ti kal smit e (4). 
Ba sert på en kel te and re stu di er med få  
pa si en ter var det også lite hol de punk ter for 
at covid-19-in fek sjon var as so siert med al vor-
lig syk dom hos ny fød te. Vi had de in gen 
grunn til å tro at fore koms ten av syke barn 
og ny fød te ville være an ner le des i vår po pu-
la sjon enn i de pub li ser te ma te ri a ler, ei 
hel ler for gra den av syk dom.

Van ske li ge valg og av vei nin ger  
ved li vets start
I be gyn nel sen av mars 2020 fore lå det svært 
få pub li ser te ret nings lin jer for hånd te ring 
av ny fød te eks po nert for covid-19-smit e via 
mor. Centers for Dis ease Con trol and Pre - 
ven tion i USA pub li ser te an be fa lin ger om  
at man bur de vur de re å hol de mød re med 
covid-19-in fek sjon ad skilt fra sit ny fød te 
barn i opp til 2 – 3 uker for å for hind re smit e 
til barn (5). Dis se an be fa lin ge ne ble gjen git 
i skan di na vis ke pub li ka sjo ner om covid-19-
in fek sjon hos gra vi de (6).

Å ru ti ne mes sig skille for eld re fra sit ny-
fød te barn i fle re uker et er fød sel er et inn-
gri pen de til tak i en me get sen si tiv fase av et 

fa mi lie liv. Si den bar nets for eld re van lig vis 
har bodd sam men frem til fød sel, vil re strik-
sjon i for bin del se med covid-19-in fek sjon 
om fat e beg ge for eld re ne. Ru ti ne mes sig 
ad skil lel se fra sit ny fød te barn i fle re uker 
et er fød sel vil opp le ves me get be las ten de 
og inn vir ke ne ga tivt på mu lig he ten for 
tid lig til knyt ning. Over gang av im mun glo-
bu li ner fra mor til barn via mors melk er 
vik tig for et ny født barns im mun for svar, 
men der som mor og barn hol des ad skilt,  
vil etab le ring av am ming for sin kes. Det e 
kan med fø re be ty de lig ri si ko for at am ming 
ikke kan etab le res. For hel se ve se net vil det  
å skul le iva re ta et ny født barn ad skilt fra 
sine for eld re være me get res surs kre ven de 
både med hen syn til per so nell, are al og også 
rent psy ko lo gisk. Det er også van ske lig å se 
for seg hvor dan en slik ad skil lel se skul le 
opp ret hol des et er at fa mi li en er ut skre vet 
fra sy ke hu set.

I en pan de mi har vi et an svar for å be skyt e 
de mest sår ba re, men også for å for val te 
hel se ve se nets be gren se de res sur ser med 
klok skap. Læ rings kur ven om kring covid-19-
syk dom har vært brat de siste uke ne, men 
hel dig vis ser det fort sat ut som om ny fød te 
barn ikke er den mest sår ba re po pu la sjo nen. 
Ru ti ne mes sig ad skil lel se mel lom covid-
19-syk mor og hen nes ny fød te barn er der for 
et inn gri pen de og res surs kre ven de til tak 
som et er vårt syn ikke kan for sva res ut ifra 
det vi per i dag vet om covid-19-in fek sjon hos 
ny fød te. An be fa lin ge ne fra Norsk bar ne le ge-
for en ing er i tråd med ret nings lin jer pub li-
sert den siste uken fra Stor bri tan nia (7), 
Sve ri ge (8) og Ver dens hel se or ga ni sa sjon (9).

Mot at 19.3.2020, god kjent 25.3.2020.

«Ny fød te barn skal kun ne  
iso le res sam men med covid-
19-po si tiv mor et ter fød sel»

AST RI LANG
astrima@online.no
er sek sjons over le ge ved Av de ling for ny født in ten-
siv, Akershus uni ver si tets sy ke hus og nest le der  
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er pro fes sor i pe dia tri ved Institut for kli nisk 
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Vi i Kreftforeningen har mer enn 80 års erfaring med kreft. 
På kreftforeningen.no finner du oppdatert informasjon om 
selve sykdommen, dine rettigheter, lokale tilbud og det å 
leve med kreft. Du kan også få råd og veiledning av våre 
erfarne fagfolk på chat eller telefon.

Snakk med oss i Kreftforeningen
Tjenesten er gratis og du kan velge å være anonym.  
Vi snakker norsk og engelsk.

Åpningstider: Mandag–fredag kl. 0900–1545.
Les mer eller chat på kreftforeningen.no/tilbud 
Telefon: 21 49 49 21, 
e-post til radgivning@kreftforeningen.no 

 
Hos oss får alle hjelp, enten du er syk, 
pårørende eller har mistet noen.

Ingen skal møte  
kreft alene

Da Bjørn Harald 
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Covid-19 ‒  
mildt for løp hos barn

Svært få barn har tes tet po si tivt 
i covid-19-ut brud det. Det e kan 
tyde på at barn en ten får mil de 
symp to mer el ler at fær re blir 
smit et.

Covid-19-smit e ut brud det som star tet i Kina 
i de sem ber 2019, kan gi luft veis in fek sjon hos 
men nes ker. Rundt 80 % av de smit e de har 
kun fåt mild syk dom, vi ser en stu die fra 
Journal of the Ame ri can Med i cal As so cia ti on 
(JAMA) (1). I stu di en un der søk te man de 
før s te 45 000 til fel le ne av covid-19-smit e de  
i Kina. Re sul ta te ne vi ser at kun 1 % av de 
smit e de var i al de ren 1 – 9 år. Det er in gen 
døds fall knyt et til vi ru set i den ne al ders-
grup pen. Yt er li ge re 1 % av de smit e de  
var i al de ren 10 – 19 år. En an nen stu die fra 
JAMA in di ke rer at me di an al der for covid-19-
pa  si en ter er 49 – 56 år og at til fel ler hos barn 
har vært sjeld ne (2).

Det rap por te res i Norge per 20. mars om 
65 covid-19-smit e de barn i al de ren 0 – 19 år, 
hvor av 51 er i al de ren 10 – 19 år. An tall smit -
tede barn til sva rer om trent 3,3 % av alle 
covid-19-smit e de i Norge (3).

Pe ri na tal syk dom
Iføl ge ny hets sa ker er to ny fød te barn smit-
tet, et i Kina og et i Stor bri tan nia. I det 
før s te til fel let tes tet mo ren po si tivt for 
 covid-19 før hun fød te (4). I det and re til fel let 
var mo ren inn lagt på sy ke hus ret før fød se-
len med mis tenkt lun ge be ten nel se, som 
se ne re vis te seg å være covid-19 (5). Det er 
uklart hvor dan syk dom men ble over ført –  
i liv mo ren el ler et er fød se len. En ki ne sisk 

stu die har vist at pe ri na tal in fek sjon med 
covid-19 kan ha uhel di ge ef ek ter på ny fød te 
og for år sa ke pro ble mer som for tid lig fød-
sel, luft veis be svær, trom bo cy to pe ni led sa get 
av unor mal le ver funk sjon og til og med  
død (6).

And re ty per ko ro na vi rus
Er det barne be spa ren de møns te ret van lig 
for and re syk dom mer med ko ro na vi rus?  
At svært få barn har tes tet po si tivt i det e 
ut brud det, er i sam svar med and re ko ro na-
vi rus ut brudd i ny ere his to rie, som sars og 
mers. Al vor lig akut luft veis syn drom (sars) 
spred te seg i Hong kong og der et er over 
hele ver den mars–juni 2003, for år sa ket av 

sarsassosiert ko ro na vi rus (sars-CoV). Blant 
over 1 700 smit e de in di vi der var kun 6,9 % 
un der 18 år, med en dø de lig het på 0 %. 
 Stock man og med ar bei de re rap por ter te  
at pa si en ter som var 12 år el ler yng re had de 
mil de re syk dom og at det var mind re sann-
syn lig at eld re barn ble inn lagt på in ten siv-
av de ling (7).

I en re tro spek tiv ana ly se av Midt øs ten 
re spi ra sjons syn drom (mers) spredt i 2012, 
var bare 2 % av til fel le ne hos barn (8). Un der 
mersutbruddet i 2016 skrev World Journal  
of Clin i cal Paediatrics at vi ru set fore kom 
sjel den hos barn, men at grun nen til den ne 
lave ut bre del sen ikke var kjent (9).

Det e vi ser ty de lig at tre for skjel li ge akut e 

luft veis syk dom mer med ko ro na vi rus ut vik-
let som epi de mi i de siste åre ne har vist en 
re du sert til bøye lig het til å ram me barn.

Barn er lite ut satt
Hvor for det er slik, er fort sat uklart. Er barn 
ab so lut be skyt et mot in fek sjon el ler bare 
mot ri si ko for å ut vik le syk dom men et er 
in fek sjon? Er bar na kryss be skyt et av å ha 
møt and re ty per av ko ro na vi rus? Ko ro na -
virus er et av de van lig ste vi ru se ne som 
in va de rer lun ge ne, i lik het med rhi no vi rus, 
re spi ra to risk syncytialvirus og in flu en sa. 
Små barn og sko le barn er mer ut sat for 
luft veis in fek sjo ner med drå pe smit e og 
nær kon takt. Den ne al ders grup pen er ofte 
smit et un der de år li ge ut brud de ne av 
 se song in flu en sa, med et gjen nom snit på 
20 – 30 % av den pe dia tris ke be folk nin gen 
(10). Det kan ten kes at virusindusert im mun-
re spons med på føl gen de vevs ska de kan 
være mind re ut al te hos barn (11).

Ut fra det vi vet i dag, kan det tyde på at 
barn en ten får mil de symp to mer el ler blir 
smit et i mind re grad. Det er så langt ikke 
vist at barn med kro nisk syk dom får al vor lig 
for løp av covid-19. Selv om vi ikke vet hvor 
mas sivt den ne syk dom men vil spre seg og 
på vir ke sam fun net, kan vi prø ve å be ro li ge 
be folk nin gen om barns re el le ri si ko. Barn 
har en til sy ne la ten de mi ni mal ri si ko for  
å ut vik le covid-19 og prak tisk talt in gen 
ri si ko for et dø de lig for løp.
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«Barn har en til sy ne la ten de 
mi ni mal ri si ko for å ut vik le 
covid-19 og prak tisk talt in gen 
ri si ko for et dø de lig for løp»

LIT TE RA TUR
1 Wu Z, McGoogan JM. Cha rac te ri stics of and 

importa nt les sons from the coronavirus dis ease 
2019 (COVID-19) outbreak in Chi na. JAMA 2020; 323. 

2 Del Rio C, Malani PN. 2019 nov el coronavirus—
Importa nt in for ma ti on for clinicians. JAMA 2020; 
323: 1039 – 40. 

3 Folkehelseinstitutet. Sta tus koronasmite fredag 
20. mars 2020.  Lest 20.3.2020.

4 Coronavirus: Newborn be comes youn gest per - 
son di ag nosed with vi rus. BBC 6.2.2020.  Lest 
22.3.2020.

5 Murphy S. Newborn baby tests po si ti ve for coro-

navirus in Lon don. The Guardian 14.3.2020.  Lest 
22.3.2020.

6 Zhu H, Wang L, Fang C et al. Clin i cal anal y sis of 10 
neonates born to moth ers with 2019-nCoV pneu-
mo nia. Transl Pediatr 2020; 9: 51 – 60. 

7 Stock man LJ, Massoudi MS, Helfand R et al. Se vere 
acu te re spi ra tory syn drome in child ren. Pediatr 
In fect Dis J 2007; 26: 68 – 74. 

8 Az har EI, Lanini S, Ip po li to G et al. The Midd le East 
Re spi ra tory Syn drome Coronavirus ‒ A con tin u ing 
risk to glo bal health se cu ri ty. Adv Exp Med Biol 
2017; 972: 49 – 60. 

9 Al-Taw fiq JA, Kat an RF, Memish ZA. Midd le East 
re spi ra tory syn drome coronavirus dis ease is rare 
in child ren: An up date from Sau di Ara bia. World  
J Clin Pediatr 2016; 5: 391 – 6. 

10 Principi N, Es po si to S. Se vere in fluen za in child ren: 
in ci dence and risk fac tors. Ex pert Rev Anti In fect 
Ther 2016; 14: 961 – 8. 

11 Caselli D, Aricò M. 2019-nCoV: Po lite with child ren! 
Pediatr Rep 2020; 12: 8495. 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no





54 6

KRONIKK

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  6,  2020;  140:  546–8

Covid-19: Si mu le rings mo del ler  
ved epi de mi er

In tet menneske har hjer ne ka pa si tet til å ten ke gjen nom alle ut fall ved  
en epi de mi. En si mu le rings mo dell kan kla re å hol de or den på man ge in di 
vider og fak to rer som på vir ker smit e for lø pet. Men den kan ald ri bli helt  
som vir ke lig he ten.

Hel se tje nes ten tren ger svar på en 
rek ke spørs mål når epi de mi er 
tru er. Hvor man ge kan bli smit et? 
Hvor man ge vil tren ge be hand ling 

i in ten siv av de ling? Hvor man ge vil dø? Bør 
vi sten ge sko ler? Bør alle som kan, hol de seg 
bor te fra jobb? Hvem bør tes tes for smit e? 
Hvem bør set es i ka ran te ne? Hvor dan kan 
en vak si ne på vir ke epi de mi for lø pet? Den ne 
type spørs mål kan man ikke få svar på ved  
å lete et er ran do mi ser te stu di er el ler re gis
ter stu di er hvis man som nå står over for et 
nyt vi rus med ukjen te egen ska per. I øken de 
grad bru kes sta tis tisk mo del le ring, så kal te 
in fek sjons mo del ler, na sjo nalt og glo balt for 
å for stå og hånd te re epi de mi er og ut ford rin
ger knyt et til in fek sjons ut brudd (1).

Mo del le ring av in fek sjo ner
Epi de mi mo del ler er en va ri ant av in fek sjons
mo del ler og tar ut gangs punkt i teo ri om 
in fek sjo ner og kunn skap om tid li ge re epi de
mi er. Slike mo del ler si mu le rer syk doms
spred ning fra per son til per son ved hjelp av 
com pu ter mo del ler el ler ma te ma tis ke lig
nings sy ste mer (fi gur 1). Ut gangs punk tet er 
at én per son kan smit e én el ler fle re and re. 
Det e tall fes tes som det ba sa le re pro duk
sjons tall, R  0. R  0 er de fi nert som det gjen nom
snit li ge an tal let nye til fel ler ge ne rert av et 
in fi sert in di vid i en full sten dig mot a ge lig 
po pu la sjon. R  0 øker med an tall per so ner  
den smit e de har kon takt med, sann syn lig
he ten for smit e over fø ring ved hver kon takt 
og va rig he ten av smitbarheten hos den 
in fi ser te. Un der svi ne in flu en sa epi de mi en 
(H1N1pdm09) ble R  0 be reg net til å være 1,35 
(2). R  0 er an tat å være 5 – 7 for kop per og 16 – 18 
for mes lin ger (3). Tid lig i en epi de mi når 
an de len mot a ge li ge i po pu la sjo nen er høy, 
øker an tall in fi ser te eks po nen ti elt (fi gur 2).

Et er hvert som an de len mot a ge li ge syn
ker i be folk nin gen, fal ler det ef ek ti ve re pro
duk sjons tal let Reff, der Reff er R  0 mul ti pli sert 
med an del mot a ge li ge (fi gur 2). En epi de mi 
dør ut når Reff blir la ve re enn 1. Den to ta le 
an de len smit e de i en be folk ning (atackrate) 
blir høy ere des to høy ere det ba  sa le re pro duk
sjons tal let er. Når R  0 er over 3, blir mer enn 
90 % smit et, med mind re ef ek ti ve til tak 

re du se rer smit e over fø rin gen. In for ma sjon 
om det ba sa le re pro duk sjons tal let er vik tig 
tid lig i den før s te fasen av en epi de mi. Det e 
tal let for tel ler be slut nings tage re hvor om fat
ten de til tak som er nød ven di ge for å kon trol
le re epi de mi en.

De enk les te epi de mi mo del le ne, så kal te 
SIRmo del ler, tar ut gangs punkt i at en po pu
la sjon kan de les i tre grup per: mot a ge li ge 
(sus cep ti ble), in fi ser te (infected) og im mu ne 
el ler døde (recovered). Ba sert på det ba sa le 

re pro duk sjons tal let og en rek ke and re pa ra
me te re kan man be reg ne an tall asymp to
mat is ke og kli nis ke til fel ler, an tall sy ke hus
inn lag te og døde. Et sen tralt ele ment er data 
om hvor mye grup pe ne sko le barn, yr kes  
aktive og eld re men nes ker om gås hver and re 
og inn ad i grup pe ne. Slike data er nød ven 
dige for å si mu le re smit e spred nin gen og fås 
fra so si a le kon takt stu di er. Na sjo na le be red
skaps pla ner bør så vidt mu lig ba se res på 
lo ka le data for di ulik he ter i kon takt mønst re 
kan gi stor va ria sjon i epi de mi ers ut vik ling.

Enk le re mo del ler, som for eks em pel kreft
mo del ler, an tar at be tyd nin gen av ri si ko fak
to rer er kon stant over tid og sted og at syk
dom hos et in di vid ikke på vir ker ri si ko en 
for syk dom hos and re. Ved in fek sjo ner end
res imid ler tid sann syn lig he ten for hen del
ser over tid og ut fra sted. Et in di vid el ler en 
grup pe in di vi der kan på vir ke and res ri si ko 

Fi gur 1  Skje ma tisk over sikt over en en kel in fek sjons mo dell. In di vi der star ter som mot a ge li ge med en viss ri si ko 
for å bli smit et ut fra det ef ek ti ve re pro duk sjons tal let (Ref). De smit e de kan være asymp to mat is ke el ler sym  pto  
 ma tis ke, der nest blir alle im mu ne el ler dør. Sam fun nets kost na der kan de les i di rek te kost na der og in di rek te 
kost na der (pro duk sjons tap).
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for syk dom. In fek sjons mo del ler kal les 
 der for dy na mis ke. Det e gjør den ne type 
mo dell ut vik ling langt mer kre ven de.

Sen si ti vi tets ana ly ser er vik ti ge ved  
alle mo dell stu di er. Da gjen nom fø rer man 
 man ge si mu le rin ger mens man end rer uli ke 
pa ra me te re i mo del len, for eks em pel R  0 
el ler døds ri si ko blant in fi ser te. Slik får man 
in for ma sjon om hvor mye den usik ker he ten  
i da ta ene man leg ger inn i mo del len, på vir
ker de si mu ler te re sul ta te ne. Det kan også 
være ak tu elt å un der sø ke om end rin ger  
i mo del lens lo gis ke struk tur på vir ker re sul
ta te ne.

Et er at en in fek sjons mo dell er ut vik let, 
må den va li de res. Man må kon trol le re at 
den ikke in ne hol der reg ne feil og at dens 
pre dik sjo ner er i tråd med vir ke lig he ten. 
Et er hvert som nye data blir til gjen ge li ge, 
blir mo del ler opp da tert og revalidert for  
å sik re at de er i sam svar med sta tus, så 
langt man til en hver tid kjen ner den ne. 
Un der en epi de mi der man iverk set er til tak 
fort lø pen de, må man hele ti den føl ge ut vik
lin gen i smit e spred ning og det ef ek ti ve 
re pro duk sjons tal let for å vur de re ef ek ten  
av til tak og be ho vet for nye in ter ven sjo ner.

Pre dik sjon og vur de ring av til tak
En in fek sjons mo dell kan ha man ge an ven del
ser. Un der en epi de mi tren ger man kunn skap 
om sann syn li ge kon se kven ser av ut brud det. 
Hel se myn dig he te ne har be hov for å vite hvor
dan an tal let smit e de kan ten kes å ut vik le seg 
over tid, hvor man ge som kan kom me til  
å tren ge sy ke hus inn leg gel se el ler re spi ra tor
be hand ling og hvor man ge som kan dø. Ved 
et ty pisk for løp av en epi de mi ser man først 
en pe ri ode med eks po nen ti ell vekst i an tal let 
smit e de, hvor et er an de len mot a ge li ge 
syn ker i be folk nin gen (Reff syn ker) og epi de
mi en dør ut (fi gur 2). Man kan også si mu le re 
ef ek ten av in ter ven sjo ner som ka ran te ne, 
sko le steng ning, le ge mid del be hand ling og 
vak si ne der slike er ak tu el le (fi gur 2).

Ved å kob le epi de mi mo del ler med hel se
øko no mis ke mo del ler får man et ram me
verk som kan være til hjelp ved hel se po li 
tiske be slut nin ger. På den må ten vil man  
for eks em pel kun ne si noe om be hov for 
sy ke hus sen ger, le ge mid ler, in ten siv plas ser 
og kost nads ef ek ti vi tet av til tak.

Sko le steng ning og syk mel din ger
Yiting Xue og med ar bei de re stu der te kost
na der og nyt e ved sko le steng ning un der 
in flu en sa pan de mi er i Norge (4). De an tok at 
in fi ser te kun ne for bli asymp to mat is ke el ler 
ut vik le mild til mo de rat syk dom, al vor lig 

syk dom med sy ke hus inn leg gel se el ler dø av 
in flu en sa. Ut fal le ne ble «over sat» til tap av 
kva li tets jus ter te le ve år. Re du sert sy ke lig het 
el ler dø de lig het av til tak ble så le des målt  
i kva li tets jus ter te le ve år. Mo del len fan get 
opp unn gåt e kost na der i hel se tje nes ten  
ved sko le steng ning samt tapt pro duk sjon  
i sam fun net for di mind re åri ge måt e ha 
til syn hjem me. Den fan get også opp ver di en 
av tapt un der vis ning, men in ter es sant nok 
fin nes det nes ten ikke data om hva ele ve ne 

ta per ved kort va rig sko le fra vær. Re sul ta te ne 
ty det på at det er lønn somt å sten ge sko ler 
for ele ver som ikke tren ger til syn hjem me 
un der steng nin gen. For de yng re ele ve ne 
av hen ger re sul ta te ne av hvor al vor lig epi de
mi en er og om man tar hen syn til sam fun
nets pro duk sjons tap når bar nas fore sat e 
må være bor te fra ar beid.

En be slek tet pro blem stil ling er ret nings
lin jer for syk mel ding ved mis tan ke om 
in flu en sa (5). Ba sert på en stu die av sy ke 
fravær ved in flu en sa lig nen de symp to mer 
es ti mer te Edwards og med ar bei de re kost 

nader og nyt e (6). De va ri er te an de len som 
holdt seg hjem me fra ar beid ved symp to
mer og va rig he ten av fra væ ret. Ana ly se ne 
ty det på at rask syk mel ding av en høy an del 
an sat e vil være sam funns øko no misk lønn
somt, sær lig ved høy sy ke lig het og dø de lig
het. Noe over ras ken de var syk mel ding mest 
kost nads ef ek tivt ved epi de mi er med lavt 
ba salt re pro duk sjons tall.

Til tak som rei se for bud, iso le ring av smit 
tede og sko le steng ning ved en epi de mi har 
til hen sikt å re du se re smit e over fø rin gen 
slik at det ef ek ti ve re pro duk sjons tal let  
blir mind re enn det ba sa le re pro duk sjons
tal let. In flu en sa ana ly se ne over il lust re rer  
et vik tig as pekt ved slike til tak: Epi de mi en 
for sin kes i tid, og det mak si ma le an tal let 
syke på et en kelt tids punkt blir la ve re  
(fi gur 2). De mest ef ek ti ve til ta ke ne sy nes  
å kun ne ut set e in flu en sa epi de mi ens mak si
mal be last ning med 50 – 60 da ger. Til ta ke ne 
gir alt så hel se tje nes ten mer tid til å for be 
rede seg på epi de mi en sam ti dig som dens 
topp be last ning blir mind re.

Covid-19-mo del le ring
Norge har fle re forsk nings mil jø er med 
kom pe tan se in nen mo del le ring av in fek
sjons syk dom mer, blant an net ved Uni ver si
te tet i Oslo og Folkehelseinstitutet. Fors 
kerne her fra har pub li sert ana ly ser om 
me ti cil lin re sis ten te gule sta fy lo kok ker 
(MRSA), her pes zoster, ro ta vi rus, he pa tit C, 
hu mant pa pil lo ma vi rus og in flu en sa.

Fi gur 2  An tall in fi ser te med og uten sam funns til tak un der en epi de mi.

«For alle si mu le rings mo del ler 
gjel der re ge len om at re sul ta 
tene ikke er mer på li te li ge  
enn tall grunn laget man  
put ter inn»
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tall grunn laget man put er inn (gar bage in 
– gar bage out). En vik tig be grens ning ved 
in fek sjons mo del le ring er net opp usik ker
het knyt et til da ta grunn laget. Tross usik ker
het kan mo del ler gi oss nyt ig inn sikt, blant 
an net om hvilken type data det er vik tig  
å skaf e in for ma sjon om. Da pa nik ken rundt 
hiv rå det i Norge i 1980åre ne, sat e Hein 
Stig um og med ar bei de re opp et set dif e
ren si al lig nin ger ba sert på an ta gel ser om 
sek su al ad ferd og hiv vi ru sets egen ska per  
(11, 12). De kon klu der te med at Norge ikke 
had de noen grunn til å fryk te en om fat  ende 
hiv epi de mi. Noen opp fat et den gang dis se 
re sul ta te ne som kontraintuitive, men ti den 
skul le vise at for ut set nin ge ne og an ta gel 
sene i ho ved sak var kor rek te.

En vik tig inn sikt fra mo del le ring av in fek
sjo ner er at in tet menneske har hjer ne 
kapasi tet til å ten ke igjen nom alle ut fall  
i en kom pli sert kje de av hen del ser som  
man ser ved en epi de mi. Et lig nings set  
el ler et com pu ter pro gram kan kla re å hol de 
or den på man ge in di vi der og fak to rer som 
på vir ker smit e for lø pe ne. Li ke vel kan in gen 
si mu le rings mo dell bli helt som vir ke lig 
heten – den er og blir en mo dell. Vi slut er 
oss der for til sta tis ti ke ren George Box som 
slår fast at «all mod els are wrong, but some 
are use ful» (13).

Folkehelseinstitutet gjen nom før te i 2017 
en stu die der 4 300 til fel dig ut valg te nord
menn ble bedt om å fylle ut en dag bok over 
alle kon tak ter de had de i lø pet av én en kelt 
dag (7). På den ne må ten har man fåt data 
om so si a le net verk og mu lig he ten for å spre 
smit e i det nors ke sam fun net.

Folkehelseinstitutet har de se nes te åre ne 
sam ar bei det med Te le nor og Uni ver si te tet  
i Oslo om bruk av mo bil te le fon data i in fek
sjons mo del ler. Fra feb ruar 2020 har de sam
men med Norsk Regnesentral vi de re ut vik let 
en mo dell som kan pre di ke re spred ning  
av covid19 i Norge på kom mu ne ni vå den 
nes te uken og må ne den. I mo del len bru kes 
Telenors mo bil te le fon data fra nors ke abon
nen ter samt dag lig opp da ter te epi de mio lo
gis ke data. Det kjø res man ge si mu le rin ger 
for å es ti me re usik ker het, og mo del len 
til pas ses nye data et er hvert som de blir 
til gjen ge li ge. Sann tids data er alt så en del av 
epi de mi be red ska pen, men dess ver re er det 
sta dig van ske lig å raskt hen te ut og kob le 
re gis ter data om blant an net in fek sjo ner (8).

Tall fra Folkehelseinstitutet til sa 9. mars 
at Norge kun ne få ca. 22 000 sy ke hus inn leg
gel ser pga. covid19in fek sjo ner, hvor av 5 500 
i in ten siv av de ling (9). Iføl ge be reg nin ge ne 
ville sy ke hu se ne på det ver ste ha 1 700 inn
lag te sam ti dig, hvor av 600 i in ten siv av de
ling. Slike tall er knyt et til et plan sce na rio, 

hvor man vur de rer kon se kven ser un der 
git e an ta gel ser. An ta gel se ne må tol kes med 
var som het for di kunn skap om vi ru set og 
dets spred ning fort sat var, og er, be gren set. 
Fol ke hel se in sti tut ets mo del ler opp da te res 
et er hvert som ny in for ma sjon kom mer 
inn. Mo del len gjør det også mu lig å eva lu e re 
ef ek ten av de til ta ke ne som set es inn.

Selv om covid19epi de mi en har på gåt  
fra de sem ber 2019, er det i skri ven de stund 
(17. mars 2020) fort sat usik kert hva det 
 ba sa le re pro duk sjons tal let (R0) er, selv om 
man tror tal let er stør re enn ved se song
influen sa. I en ny lig pub li sert stu die ble R  0 
es ti mert til 2,35 i Wu han 16. ja nu ar, en uke  
før det ble inn ført re strik sjo ner. Det ef ek ti ve 
re pro duk sjons tal let (Ref) var 1,05 et er at 
til tak var iverk sat (10). An de len smit e de som 
dør, er også usikker. An tall smit e de blir let 
un der es ti mert for di noen smit e de har få 
el ler in gen symp to mer og på grunn av mang 
lende smit e opp spo ring el ler mang len de 
test ka pa si tet. Test kri te ri e ne kan va ri e re mel
lom land, og noen land mang ler ut styr for 
tes ting. Det e be tyr sam let set at an tall  
smit e de un der es ti me res, og an del døde  
av covid19 blir til sva ren de over vur dert.

Dis ku sjon
For alle si mu le rings mo del ler gjel der re ge len 
om at re sul ta te ne ikke er mer på li te li ge enn 

IVAR SØN BØ KRISTIANSEN
i.s.kristiansen@medisin.uio.no
er pro fes sor eme ri tus ved Uni ver si te tet i Oslo  
og ad jun gert pro fes sor ved Institut for Sundheds
tjenesteforskning, Syddansk Uni ver si tet, Oden se, 
med øko no misk eva lue ring og mo del le ring som 
forsk nings om rå de.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EMI LY AN NI KA BUR GER
er fors ker på mo del le ring av screen ing og vak si ne
ring ved hu mant pa pil lo ma vi rusre la tert syk dom 
ved Av de ling for hel se le del se og hel se øko no mi, 
Uni ver si te tet i Oslo og Har vard T.H. Chan School  
of Pub lic Health.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

BIR GIT TE FREIESLEBEN DE BLA SIO
er av de lings di rek tør ved Av de ling for me to de 
utvikling og ana ly se ved Folkehelseinstitutet og 
pro fes sor ved av de ling for bio sta tis tikk, Uni ver si te
tet i Oslo. Hun le der Fol ke hel se in sti tut ets fors ker
grup pe for in fek sjons mo del le ring.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl -
gende in ter es se kon flik ter: Hun le der Fol ke hel se in sti tut-
tets fors ker grup pe for mo del le ring av ko ro na vi rus pan-
de mi en som un der støt er myn dig he te nes be slut nin ger.

LIT TE RA TUR
1 Heesterbeek H, Anderson RM, An dre asen V  

et al. Mod el ing in fec tious dis ease dy na mics in  
the com plex land scape of glo bal health. Scien ce 
2015; 347: aaa4339. 

2 Bla sio BF, Iversen BG, Tomba GS. Ef ect of vaccines 
and antivirals du ring the ma jor 2009 A(H1N1) 
pan dem ic wave in Norway–and the infl uen ce  
of vac ci na tion ti ming. PLoS One 2012; 7: e30018. 

3 Centers for Dis ease Con trol and Pre ven tion. Small
pox: Dis ease, Pre ven tion, and In ter ven ti on. Sli des 
16–17.  Lest 7.3.2020.

4 Xue Y, Kristiansen IS, de Bla sio BF. Dy nam ic mod el
ling of costs and health con se quences of school 
clo sure du ring an in fluen za pan dem ic. BMC Pub lic 
Health 2012; 12: 962. 

5 Edwards CH, Tomba GS, Sonbo Kristiansen I et al. 
Eval u ating costs and health con se quences of sick 
leave strat e gies against pan dem ic and sea son al 
in fluen za in Norway using a dy nam ic model. BMJ 
Open 2019; 9: e027832. 

6 de Bla sio BF, Xue Y, Iversen B et al. Es ti mating 
in fluen zare lated sick leave in Norway: was work 
ab sen tee ism higher du ring the 2009 A(H1N1) 
pan dem ic com pared to sea son al epidemics? Euro 
Surveill 2012; 17: 20246. 

7 Folkehelseinstitutet. Vak si na sjons dek ning og 
spredningspotensiale for smit som me syk dom
mer i Norge – pro sjekt be skri vel se.  Lest 10.3.2020.

8 Time JK. Vi ten skap i en unn taks til stand. Mor gen
bla det 4.3.2020.  Lest 5.3.2020.

9 Kal ve land J. An slår 1 700 ko ro nainn leg gel ser. 
Da gens Medisin 9.3.2020.  Lest 16.3.2020.

10 Ku char ski AJ, Russell TW, Dia mond C et al. Ear ly 
dy na mics of trans mis sion and con trol of COVID19: 
a mathematical mod el ling study. Lan cet In fect Dis 
2020; . 

11 Mag nus P, Stig um H, Grøn nes by JK et al. Spå dom
mer for om fan get av he te ro sek su elt be tin get 
HIVin fek sjon i Norge i 1990åre ne. Tidsskr Nor 
Lægeforen 1990; 110: 3225 – 8. 

12 Stig um H, Mag nus P, Grøn nes by JK et al. Nyt en  
av si mu le rings mo del ler i for stå el sen av HIVepi de
mi en. Tidsskr Nor Lægeforen 1988; 108: 115 – 9. 

13 Box GE. Scien ce and statistics. J Am Stat Assoc 1976; 
71: 791 – 9. 

2,1 millioner  
nordmenn  
lider av 

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

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

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.
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VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Ef ek ten av nev ro lep ti ka opp le ves svært 
ulikt – fra mind re hal lu si na sjo ner og 
bedre livs kva li tet til sløv het og ini tia tiv
løs het.

Nev ro lep ti ka blir ofte an be falt i be hand ling 
av psy ko se li del ser for å lind re symp to mer og 
fo re byg ge til ba ke fall. Hvor dan opp le ver pa si
en ter å bru ke dis se le ge mid le ne? En sy ste
ma tisk over sikt og me ta ana ly se som ny lig 
ble pub li sert i tids skrif tet So cial Psy chi a try 
and Psy chi at ric Epidemiology, om fat et 35 
kva li ta ti ve stu di er om pa si en ters opp le vel ser 
av le ge mid del be hand ling med nev ro lep ti ka 
(1). Fler tal let av stu di e ne gjaldt  pa si en ter 
med psy ko se li del ser, og fun ne ne ble gjen
stand for en så kalt kva li ta tiv meta syn te se.

Hvor dan opp le ver pa si en ter be hand ling med nev ro lep ti ka?

Fler tal let av pa si en te ne for tal te at de føl te 
seg num ne, ned slø ve de og ini tia tiv lø se med 
kog ni ti ve van s ker og av fla tet fø lel ses liv. 
Man ge rap por ter te om vekt øk ning og tap  
av sex lyst. En gjen nom gå en de be skri vel se 
var «å føle seg som en zom bie», og for en del 
pa si en ter in klu der te det e en opp le vel se av 
å ha «mis tet seg selv» og ev nen til å kun ne 
re la te re seg til and re. Man ge pa si en ter rap
por ter te at det å ta nev ro lep ti ka gjor de at  
de føl te seg som pa si en ter med kro nisk 
syk dom og del av en stig ma ti sert grup pe.

Sam ti dig be skrev man ge at nev ro lep ti ka 
re du ser te hør sels hal lu si na sjo ner, bed ret 
livs kva li te ten og økte ev nen til å ten ke klart. 
For en del pa si en ter fun ger te nev ro lep ti ka 
som et skjold som holdt psy ko tis ke opp le
vel ser unna. And re opp lev de at nev ro lep ti ka 
had de git dem et nyt liv, og at de føl te seg 

mer som «sit gam le jeg». Et gjen nom gå en de 
funn var at pa si en ter opp lev de at de had de 
li ten au to no mi og med be stem mel ses ret 
i valg av be hand ling. And re rap por ter te at 
de ak tivt del tok i slike vur de rin ger sam men 
med be hand ler.

– Den ne stu di en be kref ter at man ge 
 pa si en ter opp le ver at nev ro lep ti ka re du se rer 
plag som me psy ko tis ke symp to mer. For 
noen er le ge mid ler helt av gjø ren de for 
å kun ne finne til ba ke til seg selv, hver da gen 
og et so si alt liv, sier Kris tin Lie Romm, som 
er psy kia ter og før s te ama nu en sis ved Uni
ver si te tet i Oslo.

– Nev ro lep ti ka vir ker på fle re nevrotrans
mitersystemer sam ti dig, og noen pa si en ter 
opp le ver der for uøns ke de ef ek ter. Det har  
vi nok ikke vekt lagt til strek ke lig i be hand lin
gen. Som be hand le re bør vi i stør re grad 
nær me oss den en kel te pa si ents opp le vel ser 
med en åpen og ut fors ken de hold ning. Vi 
må være opp rik tig in ter es sert i sva re ne vi 
får, selv om det gir oss noen ut ford rin ger, 
sier hun.

– Be hand ling må hvile på en hel het lig 
vur de ring av ef ekt og bi virk nin ger opp  
mot fel les mål for til frisk ning. Det e er en 
kre  vende opp ga ve som in ne bæ rer prø ving 
og fei ling og ikke minst at al ter na ti ver til 
me di ka men tell be hand ling er til gjen ge li ge. 
 Be hand lin gen blir ald ri god hvis ef ek te ne 
av le ge mid le ne opp le ves som en stør re 
be last ning enn symp to me ne, sier Romm.
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Fore koms ten av me la nom blant unge 
i USA er syn ken de, men øker blant eld re. 
Bedre sol va ner blant unge kan være 
år sa ken.

Over dre ven sol eks po ne ring og sol for bren
ning, sær lig i ung al der, er den vik tig ste 
kjen te år sa ken til me la nom i hud. Hel se
myn dig he te ne i man ge land dri ver der for 
fore byg gen de ar beid der de rå der folk til 
å be gren se sin eks po ne ring for ul tra fio let e 
strå ler fra sol og so la ri er. Ef ek ten av slike 
til tak be gyn ner nå å vise seg.

I en stor po pu la sjons stu die i USA ba sert  
på re gis ter data for rundt 988 000 til fel ler  
av me la nom re gist rert i pe ri oden 2001 – 15 (1), 
gikk in si den sen av me la nom ned for al ders

grup pen 10 – 29 år, med en år lig ned gang 
et er 2006 på 4,4 % (95 % KI 1,7 – 7,0) for gut er, 
5,4 % (3,3 – 7,4) for jen ter, 3,7 % (2,5 – 4,8) for 
unge menn og 3,6 % (2,8 – 4,5) for unge kvin
ner. Den ne ned gan gen står i kon trast til en 
øk ning av me la nom blant voks ne over 40 år, 
der den år li ge øk nin gen i fore komst var på 
1,8 % (1,4 – 2,1) hos menn og 1,8 % (1,4 – 2,2) hos 
kvin ner.

– Det e er svært gle de li ge re sul ta ter, som 
kan tyde på at in for ma sjons kam pan jer om 
hud kreft og sol be skyt el se be gyn ner å ha 
ef ekt, sier Lill Tove Nilsen. Hun er fag di rek
tør ved Di rek to ra tet for strå le vern og atom
be red skap og le der nors ke hel se myn dig 
heters stra te gi for hud kreft og UVeks po ne
ring.

– Den ne stu di en fra USA gir støt e for 
ar bei det med å fo re byg ge me la nom og 

and re for mer for hud kreft gjen nom å opp
ford re til sun ne sol va ner, dvs. å be gren se 
lang va rig eks po ne ring for sterk sol, søke 
skyg ge, bru ke til dek ken de klær og sol fak tor
krem og å la være å bru ke so la ri um, sier hun.

– Sam ti dig bør vi nok leg ge enda mer 
ar beid i å fan ge opp me la nom blant eld re, 
sær lig blant menn. Norge lig ger nær ver
dens top pen i fore komst av me la nom, og vi 
må pri ori te re ar bei det mot den ne po ten si elt 
dø de li ge for men for hud kreft, sier Nilsen.
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Hen del ser av stor sam funns mes sig 
be tyd ning før te til dår li ge re hu mør hos 
ame ri kans ke tur nus le ger.

Vi vet et er hvert en del om hvor dan ar beids
press, stress, vakt be last ning og jobb–hjem
ba lan se på vir ker le gers livs kva li tet. Det er 
gjort mind re forsk ning på hvor dan ytre 
sam funns mes si ge og po li tis ke hen del ser 
på vir ker le gers triv sel.

I en stu die som er pub li sert i tids skrif tet 
The BMJ, ble over 2 300 tur nus le ger i USA, 
så kal te interns, fulgt i pe ri oden 2016 – 18 (1). 
Le ge ne ble bedt om å skå re hu mø ret sit 
dag lig på en ska la fra 1 – 10. Skå re ne ble så 
kob let mot noen sen tra le hen del ser av po li
tisk og ikkepo li tisk na tur i det ame ri kans ke 
sam fun net i pe ri oden.

Selv rap por tert hu mør sank et er pre si dent
val get i 2016 (gjen nom snit lig fall 0,32; 95 % 
KI 0,45 – 0,19), pre si dent inn set el sen (0,25; 
0,37 – 0,12) og inn rei se for bu det for per so ner 
fra mus lims ke land (0,21; 0,34 – 0,07). Hu mø
ret steg et er be slut nin gen om ikke å se pa 
rere mi grant fa mi li er på Mexi cogren sen 
(gjen nom snit lig øk ning 0,16; 0,01 – 0,30).  
Tre hen del ser av po li tisk na tur, som å sen de 
sol da ter til gren sen mot Mexi co, før te ikke 

til mål bar end ring av hu mø ret. In gen hen
del ser de fi nert som ikkepo li tis ke på vir ket 
le ge nes hu mør.

– Det er kjent fra før at ne ga ti ve per son li ge 
livs hen del ser på vir ker psy kisk hel se og 
triv sel også blant nors ke le ger. Det ori gi na le 
fun net i den ne stu di en var at po li tis ke sam
funns hen del ser på vir ket hu mø ret til de 
unge le ge ne, sier Rei dar Tys sen, som er 
pro fes sor i me di sins ke at ferds fag ved Insti
tut for me di sins ke ba sal fag ved Uni ver si te
tet i Oslo.

– End rin ge ne var størst hos kvin ner og 
minst blant le ger i Sør sta te ne, noe som ikke 
er uven tet ut fra den po li tis ke de bat en om 
den nå væ ren de pre si den ten i USA, me ner 
Tys sen.

– Hu mør end rin ge ne var li ke vel mind re 
enn hos dem som blir de pri mer te i tur nus 
tiden, sier Tys sen, som har li ten tro på at 
hen del se ne kan på vir ke le ge nes pa si ent 
arbeid, slik for fat er ne an ty der.
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For styr rel ser i form av te le fon an rop til 
sy ke plei er ne var as so siert med fle re 
feil i me di sin ad mi ni stre rin gen på en 
barne in ten siv av de ling i USA.

Mo bil te le fon bru kes mer og mer som et 
hjel pe mid del på sy ke hus. I en re tro spek tiv 
stu die ved en barne in ten siv av de ling i USA 
ble data fra pa si ent jour na ler og sy ke hu sets 
te le kom mu ni ka sjons sy stem gjen nom et  
år ana ly sert (1). Inn kom ne te le fon an rop og 
tekst mel din ger ble de fi nert som av bry tel ser 
der som de inn traf mak si malt ti mi nut er før 
ad mi ni stre ring av me di si ner til pa si en  tene.

Til sam men 257 sy ke plei e re ad mi nist rer te 
me di si ner om lag 240 000 gan ger i lø pet av 
stu die pe ri oden. Når sy ke plei e re ble av brut 
av inn kom ne te le fo ner, ble det re gist rert feil 
i 3,7 % (95 % KI, 3,4 – 4,0) av til fel le ne, mot 3,1 % 
(95 % KI 3,0 – 3,3) når sy ke plei er ne ikke ble 
av brut. Ri si ko en var størst om nat en, hos 
uer far ne sy ke plei e re, sær lig ved an svar for 
man ge pa si en ter, og hos pa si en ter med stort 
pleie og be hand lings be hov. Av brudd på 
grunn av tekst mel din ger vis te in gen for
skjel ler.

– Den ne stu di en vi ser at det er en kom
pleks sam men heng mel lom te le fo nisk 
 av bry tel se og feil un der me di sin ad mi ni stre
ring, sier Ath ar Ali Tajik, som er me di sinsk 
fag di rek tør ved Sta tens un der sø kel ses kom
mi sjon for hel se og om sorgs tje nes ten.

– Feil ra ten på vir kes av man ge fak to rer, og 
det er der for usik kert i hvil ken grad re sul ta
te ne er ge ne ra li ser ba re, leg ger han til.

– Hel se per so nell må hånd te re sine van li ge 
opp ga ver sam ti dig som de har an svar for 
vakt e le fon. Er fa rin ger fra and re ri si ko kri 
tiske sam funns om rå der vi ser imid ler tid at 
av bry tel ser kan føre til al vor li ge uhell, og 
mye ty der på at det e også gjel der hel se ve se
net. Vi tren ger mer kunn skap om hvil ke 
fak to rer som spil ler inn på hvor dan av bry
tel ser på vir ker ri si ko en for uøns ke de hen
del ser. Vi må være åpne for å til pas se bruk  
av te le fon og and re kil der til av bry tel ser på 
en måte som styr ker pa si ent sik ker he ten 
sam ti dig som be ho vet for akut be red skap 
iva re tas, sier han.

LISE SKOG STAD LOFTS GAARD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Bonafide CP, Miller JM, Localio AR et al. As so cia  tion 

be tween mo bi le telephone interruptions and 
med i ca tion ad mi ni stra tion errors in a pediatric 
in ten si ve care unit. JAMA Pediatr 2019; 174: 162 – 9. 

Gjør hel se per so nell 
fle re feil når de blir  
av brutt av te le fo ner?
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An ti bio ti ka be hand ling av for eld re 
ko lo ni sert med gule sta fy lo kok ker kan 
hind re smit e til barn på ny født in ten siv
av de ling.

Gule sta fy lo kok ker kan for år sa ke in va si ve 
in fek sjo ner og død hos barn inn lagt på 
ny født in ten siv av de ling. Bar nas for eld re 
re pre sen te rer et re ser voar for slike bak te ri er. 
Kan be hand ling av for eld re ko lo ni sert med 
gule sta fy lo kok ker hind re smit e til barn 
inn lagt på in ten siv av de ling for ny fød te?

I en stu die ved to in ten siv av de lin ger for 
ny fød te i USA ble 236 barn der minst én av 
for eld re ne var ko lo ni sert med gule stafy
lokker, ran do mi sert slik at for eld re ne fikk 
lo kal be hand ling med an ti bio ti ka i nese 
(mupirocin) og munn (klor hek si din) el ler 
med pla ce bo (1). Et er 90 da ger had de to talt 
74 barn blit ko lo ni sert med gule sta fy lo kok
ker, hvor av 42 med sam me ge ne tis ke va ri ant 
som for eld re ne. Blant bar na med for eld re 
som var be hand let med an ti bio ti ka, ble 
14,6 % ko lo ni sert med gule stafylokkker mot 
28,7 % i pla ce bo grup pen, dvs. en ri si ko dif e
ran se på −14,1 % (95 % KI −30,8 % til −3,9 %). 
An de len ko lo ni ser te barn i be hand lings
grup pen var uav hen gig av ge ne tisk va ri ant.

– Ny fød te som er lagt inn på en in ten siv 
avde ling, har økt ri si ko for in fek sjo ner 

på grunn av et umo dent im mun for svar. 
I Norge har vi ut vik let strenge pro se dy rer 
for å re du se re ri si ko en for slike in fek sjo ner, 
men til tak blant per so na let og i av de lin gen 
er ofte ikke ef ek ti ve nok, sier Ola Did rik 
Saug stad, pro fes sor eme ri tus i pe dia tri ved 
Uni ver si te tet i Oslo.

– Den ne stu di en had de ikke styr ke til 
å vur de re ef ek ten av in va si ve in fek sjo ner. 
Den rei ser en rek ke uav klar te spørs mål. 
Be hand ling av ko lo ni ser te for eld re kan føre 
til re si stens ut vik ling. Det er usik kert om 
mupirocin kan ha ska de li ge virk nin ger på 
bar net via mors melk. Økt opp merk som het 
på bak te rie ko lo ni se ring kan på vir ke ut vik
lin gen av fa mi lie sen trert ny født be hand ling, 
der for eld re ne stel ler og ma ter bar net med 
stor vekt på hyp pig hud kon takt. Fag mil 
jøene må ta stil ling til om alle for eld re av 
barn på en ny født in ten siv av de ling skal 
scree nes for bak te rie ko lo ni se ring. Det er 
uan set for tid lig å inn fø re slik pro fy lak tisk 
be hand ling før en stør re mul ti sen ter stu die 
er gjen nom ført, sier Saug stad.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Milstone AM, Voskertchian A, Koontz DW et al. 

Ef ect of treat ing par ents col o nized with staphylo
coccus aureus on trans mis sion to neonates in the 
in ten si ve care unit. JAMA 2019; 322. 

Sa ne ring av gule sta fy lo kok ker hos for eld re 
til ny fød te?

Il lust ra sjons fo to: Nenov/iStock

En ny vak si ne mot den gue fe ber ser  
ut til å være mer ef ek tiv enn den som  
bru kes i dag.

Den gue fe ber kan i mil de til fel ler være 
asymp to mat isk, men kan i al vor li ge til fel ler 
være dø de lig. Vi ru set som for år sa ker den ne 
syk dom men, fin nes i fire se ro ty per, som  
ofte sir ku le rer i sam me geo gra fis ke om rå de. 
In fek sjon gir im mu ni tet mot den ak tu el le 
se ro ty pen av vi ru set, men ikke mot de and re 
se ro ty pe ne, og ny in fek sjon med en an nen 
se ro ty pe gir of test et mer al vor lig for løp. 
Den gue fe ber fin nes i mer enn 100 land, og 
om kring halv par ten av jor dens be folk ning 
le ver i en de mis ke om rå der.

En li sen siert vak si ne mot den gue fe ber 
(Dengvaxia, CYDTDV) er til gjen ge lig, men 
den kan bare gis til dem som har gjen nom
gåt in fek sjon med én se ro ty pe av vi rus, og 
den gir be skyt el se hos kun 50 – 60 % av de 
vak si ner te. Men nå er en ny, tetravalent 
vak si ne (TAK003) som kan gis til per so ner 
uten tid li ge re in fek sjon, un der ut prø ving.

I en fersk stu die fikk om lag 20 000 barn 
og unge i al de ren 4 – 16 år i Asia og La tinAme
ri ka in jek sjon med en ten den nye vak si nen 
el ler pla ce bo, hvor av om trent 19 000 fikk to 
do ser og ble in klu dert i ana ly se ne (1). Det  
ble re gist rert 61 til fel ler av vi ro lo gisk be kref
tet dengueinfeksjon blant om kring 12 700 
som had de fåt vak si ne, mot 149 be kref te de 
in fek sjo ner blant halv par ten så man ge som 
had de fåt pla ce bo. Det e til sva rer en vak si
ne ef ekt på 80 %. Kun fem per so ner som 
had de fåt vak si nen, ble inn lagt på sy ke hus, 
mot 53 blant dem som had de fåt pla ce bo.

Den nye vak si nen ba se rer seg på se ro ty pe 
2 av dengueviruset og har best be skyt el se 
mot den ne va ri an ten, med ef ekt på 98 %. 
Ef ek ten mot de and re se ro ty pe ne er 63 – 74 %. 
Vak si nen ga ikke fle re al vor lig bi virk nin ger 
enn pla ce bo. Stu di en er ikke av slut et, og 
lang tids re sul ta ter vil bli pub li sert se ne re.

KRIS TOF FER BROD WALL  
HAUKELAND UNI VER SI TETS SY KE HUS

LIT TE RA TUR
1 Biswal S, Reynales H, SaezLlorens X et al. Ef  ca cy of 

a tetravalent dengue vacci ne in healthy child ren 
and ad o les cents. N Engl J Med 2019; 381: 2009 – 19. 

Ny vak si ne mot  
den gue fe ber
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10 mg kaplasizumab s.c. daglig inntil tegn på bedring av underliggende immunologisk sykdom 
(f.eks. vedvarende normalisering av ADAMTS13-aktivitetsnivå). Glemt dose: Uteblitt dose kan 
gis innen 12 timer. Hvis det er >12 timer siden planlagt dosering skal den ikke gis, men neste 
dose gis iht. vanlig doseringsplan. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen 
dosejustering nødvendig. Ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, og behandling krever 
nytte-/risikovurdering og nøye klinisk overvåkning. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering 
nødvendig. Barn og ungdom: Data mangler. Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. 
Pulveret i hetteglasset rekonstitueres vha. hetteglassadapteren og all oppløsningsvæsken i den 
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blandes med andre legemidler. Administrering: 1. dose gis i.v. Påfølgende doser gis s.c. i abdo-
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avbrytes. Ved behov kan von Willlebrands faktor (VWF)-konsentrat vurderes gitt for å korrigere 
hemostase. Behandling bør kun gjenopptas etter råd fra lege med erfaring i behandling av 
trombotiske mikroangiopatier. Økt blødningsrisiko: Samtidig behandling med orale antiko-
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Gingival blødning. Generelle: Fatigue, feber. Hud: Urticaria. Luftveier: Epistakse. Nevrologiske: 
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ganer/bryst: Menoragi, vaginalblødning. Luftveier: Dyspné, hemoptyse. Muskel-skjelettsyste-
met: Myalgi. Nevrologiske: Cerebralt infarkt. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: 
Subaraknoidalblødning. Øye: Øyeblødning. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Mulig 
økt blødningsrisiko. Nøye overvåkning for blødningssymptomer anbefales. Egenskaper: Klas-
sifisering: Humanisert bivalent nanoantistoff fremstilt ved rekominant DNA-teknikk i E. coli. 
Virkningsmekanisme: Bindes til A1-domenet til von Willebrands faktor (VWF), og hemmer 
interaksjon mellom VWF og blodplater. Forhindrer dermed VWF-mediert blodplateadhesjon 
karakteristisk for aTTP. Påvirker også disponeringen av VWF og fører til forbigående reduks-
jon av totalt VWF-antigennivå og samtidig reduksjon av faktor VIII:C-nivåer. Absorpsjon: Raskt 
og nesten fullstendig i systemisk sirkulasjon etter s.c. bruk. Tmax 6-7 timer ved s.c. bruk. For-
deling: Sentralt Vd 6,33 liter. Distribueres til godt perfunderte organer. Halveringstid: Ikke 
doseproporsjonal, målmediert disposisjon. Konsentrasjons- og målnivåavhengig. Høyere nivåer 
av VWF-antigen øker fraksjon av kaplasizumab-VWF-komplekser i sirkulasjonen. Steady state 
nås etter 1. administrering, med minimal akkumulering. Utskillelse: Målbundet kaplasizumab 
nedbrytes i leveren, mens ubundet fraksjon utskilles renalt. Oppbevaring og holdbarhet:  
Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalemballasjen for å beskyttes 
mot lys. Kan oppbevares ved høyst 25°C i en enkeltperiode på ≤2 måneder. Skal ikke returneres 
til kjøleskap for oppbevaring etter oppbevaring i romtemperatur. Rekonstituert oppløsning: 
Fysisk og kjemisk stabil i 4 timer. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart med 
mindre rekonstitueringsmetoden utelukker risiko for mikrobiell kontaminasjon. Brukeren er  
ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold før bruk. Andre opplysninger: Hetteglassadapter,  
hypodermisk kanyle og spritserviett medfølger i pakningen. Pakninger og priser: 1 sett (hette-
gl. + ferdigfylt sprøyte) kr 56558,50. 
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Early protection 
and throughout the treatment journey1,2

aTTP, acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura MAHA, Microangiopathic Haemolytic Anaemia
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 This medicinal product is subject to additional monitoring
 * In conjunction with plasma exchange (PEX) and immunosuppression
 †  Severe thrombocytopenia (typically <30 x 109/L)
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nye artikler. Lik oss  
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Helsetjenesteassosiert in fek sjon 
som år sak til død i sy ke hus

BAK GRUNN
Det er es ti mert at om lag 1/3 av døds fal le ne i sy ke hus  
i Norge skyl des uøns ke de hen del ser, men an de len 
in fek sjo ner er ikke kjent. Oslo uni ver si tets sy ke hus har 
alle spe sia li te ter, na sjo na le og re gio na le funk sjo ner samt 
lo kal sy ke hus funk sjon for ca. 300 000 inn byg ge re. Vi ville 
kart leg ge døds fall ved sy ke hu set knyt et til uøns ke de 
fa ta le hen del ser og spe si elt helsetjenesteassosierte 
in fek sjo ner.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Un der sø kel sen er ba sert på en gjen nom gang av jour na
len for alle pa si en ter som døde ved so ma tis ke en he ter 
ved Oslo uni ver si tets sy ke hus i lø pet av 2011. Klas si fi se
ring av in fek sjo ner ble gjort et er Centers for Dis ease 
Con trol and Preventions kri te ri er.

RE SUL TA TER
1 126 av to talt 82 341 inn lag te pa si en ter døde un der 
sy ke hus opp hol det. Vi iden ti fi ser te livs for kor ten de 
uøns ke de hen del ser hos 128 (11,4 %) av dis se. Gjen nom
snits al der for de 87 pa si en te ne ved Ul le vål var 73 år og  
62 år for de 41 pa si en te ne ved Riks hos pi ta let/Ra di um hos
pi ta let. To talt 108 pa si en ter (9,6 %) døde av helsetjenes
teassosiert in fek sjon, 49 av dem had de for ven tet leve
utsikt over fire uker (4,4 % av døds fal le ne). 58 pa si en ter 
had de pneu mo ni.

FOR TOLK NING
An de len døds fall som skyld tes uøns ke de hen del ser, var 
la ve re enn tid li ge re es ti mert i Norge. Oslo uni ver si tets 
syke hus med sine blan de de funk sjo ner og bre de pa si ent
grunn lag kan gi re pre sen ta ti ve tall for helsetjeneste
assosierte in fek sjo ner som fø rer til døds fall i nors ke 
sy ke hus.

PER H. BJARK
Av de ling for smit e vern
Oslo uni ver si tets sy ke hus

EGIL HANSEN
Av de ling for smit e vern
Oslo uni ver si tets sy ke hus

EGIL LING AAS
elingaas@ous-hf.no
Av de ling for smit e vern
Oslo uni ver si tets sy ke hus
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HO VED FUNN
In fek sjo ner var i vårt ma te ria le år sak 
til ma jo ri te ten av døds fall knyt et  
til uøns ke de hen del ser.

Sy ke hus døds fall et er helsetjenes
teassosiert in fek sjon, mest pneu 
moni og blodbaneinfeksjon, ram
met spe si elt eld re pa si en ter med 
al vor lig syk dom og sterkt for kor tet 
leveutsikt.

Døds fall på grunn av uøns ke de 
hen del ser fore kom mye sjeld ne re 
enn i es ti ma tet an git av Na sjo nalt 
kunn skaps sen ter for hel se tje nes ten.

Helsetjenesteassosierte in fek sjo
ner er en vik tig døds år sak i sy
ke hus (1). Det er es ti mert at om 
lag 1/3 av døds fal le ne i sy ke hus 
i Norge skyl des uøns ke de hen
del ser, men an del in fek sjo ner 

er ikke an git (2). Un der sø kel sen var ba sert på 
Glo bal Trig ger Toolme to dikk hvor man re gi
st re rer et bredt spek ter av uøns ke de hen del
ser av va ri e ren de ka rak ter og al vor lig hets grad 
og es ti me rer døds fall ut fra en på for hånd 
be stemt pro sent an del (3).

Oslo uni ver si tets sy ke hus er stort, har bredt 
pa si ent grunn lag og man ge kre ven de opp ga
ver med in fek sjons ut sat e pa si en ter. Vi øns ket 
å gi va li de tall på uøns ke de fa ta le hen del ser, 
in klu dert helsetjenesteassosierte in fek sjo ner, 
i de so ma tis ke en he te ne i Oslo uni ver si tets 
syke hus ba sert på jour nal gjen nom gang hos 
alle som døde på sy ke hu set i 2011.

Ma te ria le og me to de

Pa si ent grunn laget i stu di en er frem skaf et i 
det elek tro nis ke pa si ent jour nal sy ste met 
 PasDoc. I 2011 var 82 341 uni ke pa si en ter inn
lagt én el ler fle re gan ger ved Oslo uni ver si tets
 syke hus. Man ge av dem had de til stan der og/
el ler gjen nom gikk be hand ling med be ty de lig 
 ri si ko for in fek sjo ner (kreft be hand ling, or gan
trans plan ta sjo ner, livs tru en de ska der osv). 
To talt 1 126 pa si en ter (1,4 %) døde un der sy ke
hus opp hol det.

Vi valg te kom plet jour nal gjen nom gang for 
å få best mu lig re gist re ring av in fek sjo ner, 
 de res klas si fi se ring, type og be tyd ning for for
lø pet (ret ro spec tive case re cord re view) (4–9). 

Alle jour na ler, bort set fra hos seks pre ma tu re 
ny fød te (vår stu die me to de an s es lite eg net for 
dis se pa si en te ne) (10), ble gjen nom gåt av en 
(PHB) el ler to av oss (PHB, EL). Vi de fi ner te en 
uøns ket hen del se som en util sik tet ska de som 
vi vur der te å være livs for kor ten de og som var 
knyt et til ut fø rel se av hel se tje nes te mer enn 
til pa si en tens syk dom (10). Vi re gist rer te både 
helsetjenesteassosierte in fek sjo ner og uøns
ke de hen del ser av an nen art.

Helsetjenesteassosierte in fek sjo ner ble de
fi nert som en lo ka li sert el ler sy ste misk in fek
sjon som opp stod un der sy ke hus opp hol det 
og som det ikke var tegn til ved inn leg gel sen. 
De fi ni sjo nen er ba sert på kri te ri e ne til Centers 
for Dis ease Con trol and Pre ven tion (CDC) (11). 
Vi har in klu dert kli nisk pneu mo ni uten ra dio
lo gisk på vist in fil trat i noen til fel ler der det 
var kort leveutsikt, og har der med ak sep tert 
kli ni ker nes dia gno se slik den er jour nal ført, 
selv om den ikke opp fyl ler CDCkri te ri e ne. Å 
klas si fi se re luft veis pro ble mer, kli nisk kalt 
pneu mo ni, som en fa tal helsetjenesteassosiert 
in fek sjon hos pa si en ter med langt kom men 
syk dom og som er inn lagt for ter mi nal pleie 
og om sorg, blir mis vi sen de. Der for er det vik
tig å vur de re fun ne ne re la tert til leveutsikt (4, 
12). Vi har av den grunn valgt å fo ku se re på 
grup pen pa si en ter som har mer enn fire 
ukers for ven tet le ve tid.

Vi gjor de en kli nisk vur de ring av al vor lig
hets gra den av in fek sjo ner, post ope ra ti ve kom
pli ka sjo ner og and re hen del ser. McCa be 
metoden ble be nyt et for vur de ring av pa si en
tens leveutsikt (13). Den var lan sert for å se på 
ut fall av gram ne ga tiv bak te rie mi hos pa si en
ter, og man de ler inn i tre ho ved grup per: 
raskt dø de lig, på sikt dø de lig (in nen fire år) 
og ikkedø de lig syk dom. Grunn syk dom(mer) 
med dia gno se og syk doms grad er vik tig ste 
ele men ter. Man ba se rer seg på en kli nisk vur
de ring, der al der og me di sins ke for hold som 
or gan svikt, kar dio vas ku lær sta tus og ma lig
ni tet samt no ta ter om pro gno se inn går.

Med støt e i en ne der landsk stu die fant vi å 
kun ne angi an tat leveutsikt i fle re grup per 
enn McCa be (4). Leveutsikt ble delt i fem grup
per: < 4 uker, 4 uker–6 må ne der, > 6 må ne
der–2 år, > 2 år og ube stem me lig/ikke mu lig å 
vur de re. Leu ke mi er et eks em pel på siste ka
te go ri (ikke mu lig å vur de re), et er som det er 
po ten si ell hel bre del se et er be hand ling. Klas
si fi ka sjo nen må bli noe ar bit rær, som an ført 
av McCa be, og ba se res på al vor lig he ten i 
grunn syk dom men mer enn den spe si fik ke 
dia gno sen.

Vi har ikke set et er uøns ke de hen del ser 

hos den øv ri ge pa si ent po pu la sjo nen (81 215 
in di vi der). Pa si en ter som døde et er ut skriv
ning er ikke in klu dert i stu di en. Pro sjek tet ble 
god kjent som et kva li tets sik rings ar beid ved 
Oslo uni ver si tets sy ke hus.

Re sul ta ter

To talt døde 1 126 pa si en ter un der sy ke hus opp
hol det. Et er eks klu sjon av seks sterkt pre ma
tu re ny fød te, ble 1 120 vur dert. Uøns ke de hen
del ser som vi be døm te som vik ti ge for dø de
lig ut gang, ble iden ti fi sert hos 128 pa si en ter 
(11,4 %), 75 menn og 53 kvin ner. To talt 108 døde 
(9,6 % av alle døds fall) med en helsetjeneste
assosiert in fek sjon (ta bell 1). To talt had de 59 
av pa si en te ne med helsetjenesteassosiert 
 in fek sjon leveutsikt < 4 uker (ta bell 2). Blant 
65 pa si en ter med leveutsikt på fire uker eller 
mer, el ler ube stem me lig leveutsikt, døde 49 
av en helsetjenesteassosiert in fek sjon (ta bell 2) 
og 16 av and re hen del ser. Pneu mo ni og blod
baneinfeksjoner var van ligst. Blant 21 pa si en
ter med fa tal blodbaneinfeksjon had de 14 ma
lign syk dom, her av 6 langt kom men kreft syk
dom og 8 leu ke mi el ler lym fom. For 15 pa si en
ter var det på vist blodbaneinfeksjon uten 
kjent or gan fo kus, 3 had de pneu mo ni og 
blodbaneinfeksjon, 3 kir ur gisk sår in fek sjon 
og blodbaneinfeksjon.

Ved Ul le vål døde 800 pa si en ter. Livs for kor
ten de, uøns ke de hen del ser ble fun net hos 
87 pa si en ter (10,9 %). De var i gjen nom snit 73 
år gam le ved død (spred ning 1 – 102 år, me di an 
77 år). Ma lign syk dom var på vist hos 33 av dem 
(37,9 %). Helsetjenesteassosiert in fek sjon opp
sto hos 74 pa si en ter (85,1 % av alle med uøns
ke de hen del ser). 30 av dem (her av 8 med ma
lign syk dom) had de be reg net leveutsikt over 
fire uker, 3,8 % av alle døds fall. Blodbaneinfek
sjoner ble på vist hos 9 pa si en ter, 7 av dis se 
med be reg net leveutsikt over fire uker.

På Riks hos pi ta let/Ra di um hos pi ta let døde 
320 pa si en ter. Livs for kor ten de, uøns ke de hen
del ser ble fun net hos 41 pa si en ter (12,8 %), og 
de var i gjen nom snit 62 år gam le ved død 
(spred ning 11 – 87 år, me di an 66 år). Ma lign syk
dom var på vist hos 28 pa si en ter (68,3 %). Hel
setjenesteassosiert in fek sjon opp sto hos 
34 pa si en ter (82,9 % av døds fal le ne knyt et til 
uøns ket hen del se). Av dis se had de 19 pa si en
ter leveutsikt over fire uker, 5,9 % av alle sy ke
hus døds fal le ne. Blodbaneinfeksjon ble på vist 
hos 12 pa si en ter, 10 av dis se med be reg net 
 leveutsikt over fire uker.

De bak te rio lo gis ke fun ne ne ved de do ku

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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men ter te blodbaneinfeksjonene va ri er te, og 
det var ikke hyp pi ge funn av re si sten te bak te
ri er (data ikke vist).

Vi fant al vor li ge, ikkein fek si ø se hen del ser 
hos 20 pa si en ter, hvor av 16 pa si en ter had de 
an tat leveutsikt over fire uker, 1,4 % av alle 
døds fall. Det drei de seg om uven tet hjer te
stans, as pi ra sjon, kir ur gis ke kom pli ka sjo ner, 
trom bo em bo lis ke epi so der og opio id over 
dose.

Dis ku sjon

Oslo uni ver si tets sy ke hus’ stør rel se og pa si ent
sam men set ning kun ne gi grunn lag for å be
reg ne om fan get av helsetjenesteassosierte 
in fek sjons døds fall i sy ke hus i Norge. Vi fant at 
11,4 % av alle døds fall kan re la te res til uøns  kete 
hen del ser, og helsetjenesteassosiert in fek sjon 
ut gjor de ca. 84 % av alle dis se (9,6 % av alle 
døds fall). Å fast slå om en pa si ent dør av el ler 
med en in fek sjon (el ler an nen uøns ket hen

del se), er spe si elt van ske lig for multimorbide 
pa si en ter (14). De fles te pa si en ter med en fa tal 
helsetjenesteassosiert in fek sjon had de be ty
de lig re du sert leveutsikt i kraft av høy al der, 
ma lign syk dom el ler or gan svikt.

En del pa si en ter med langt kom men syk dom 
er inn lagt for ter mi nal pleie og om sorg. Det e 
gjel der spe si elt for Ul le vål. For ter mi nale pa 
sien ter er det be gren set inn sats som blir sat 
inn i pneumoniforebygging, og an ti bio tisk 
be hand ling blir ikke all tid git. Å klas si fi se re 
luft veis pro ble mer, kli nisk kalt pneu  moni, som 
en fa tal helsetjenesteassosiert in fek sjon hos 
dis se pa si en te ne, blir der for noe mis vi  sende. 
Vi valg te li ke vel å in klu de re kli nisk pneu mo ni 
uten ra dio lo gisk på vist in fil trat, selv om den 
ikke opp fyl ler Centers for Dis ease Con trol and 
Preventions kri te ri er. Om vi ikke had de gjort 
det e, ville vi ha fåt la ve re tall for pneu mo ni i 
grup pen med leveutsikt un der fire uker, men 
kun for den ne grup pen. Det er vik tig å vur de re 
funn re la tert til leveutsikt, som også drøf tet av 
Flaat en og med ar bei de re (12).

Vi har ba sert le ve ut sik ter på McCa beklas si
fi se ring, med be døm mel se av al der, dia gno se, 
sta di um, type ma lig ni tet og grad av or gan
svikt. Det kan være en for del i be døm mel sen 
av le ve ut sik ter, for di dis se re le van te opp lys
nin ge ne of test fin nes i pa si ent jour na len. I 
Charlsonsy ste met an ven des tall fes tet ri si ko
skår for be stem te dia gno ser og til stan der (15). 
Den me di sins ke ut vik lin gen kan bety at 
Charlson, til tross for en viss po pu la ri tet, ikke 
len ger er et like eg net verk tøy for klas si fi se
ring av le ve ut sik ter, sær lig for lym fo mer, leu
ke mi er og hiv in fek sjo ner (16, 17).

Data fra Na sjo nalt kunn skaps sen ter for hel
se tje nes ten ba sert på Glo bal Trig ger Tool anga 
at ca. 4 723 pa si en ter døde som føl ge av sy ke
hus ska der i 2010. Det ut gjor de 32,7 % av alle 
nors ke sy ke hus døds fall (2). Tal le ne skap te stor 
of ent lig og po li tisk opp merk som het. De skil
ler seg mar kant fra in ter na sjo nal er fa ring (4) 
og av vi ker sterkt fra våre funn fra sam me tids
pe ri ode. Vi me ner sur ro gat es ti ma ter ba sert 
på Glo bal Trig ger Toolme to den ikke bør bru
kes. I en journalgjennomgangsstudie av alle 
372 pa si en ter 18 år og eld re som døde på Nord
lands sy ke hu set i 2013, der fors ker ne be nyt et 
Glo bal Trig ger Toolme to den, fant de noe 
 stør re an del uøns ke de hen del ser med dø de lig 
ut gang enn det vi fant (18). Om trent halv par
ten var luft veis in fek sjo ner. To and re nors ke 
stu di er med be ty de lig høy ere an tall in klu 
derte pa si en ter sam sva rer med våre funn (12, 
19). Dis se stu di e ne har også brukt jour nal opp
lys nin ger fra pa si en ter som døde i sy ke hus, 
men de har ikke pre sen tert tall spe si elt for 
in fek sjo ner.

I vårt me to de valg støt et vi oss på en ne der
landsk stu die som om fat et 3 983 døds fall ved 
i alt 21 sy ke hus av for skjel lig ka te go ri og stør

Ta bell 1  An tall uøns ke de hen del ser som vi be døm te som vik tig for dø de lig ut gang, hos 1 120 pa si en ter som døde 
ved Oslo uni ver si tets sy ke hus i 2011. For de ling av pa si en te ne et er leveutsikt.

Leveutsikt Alle hendelser
Hvor mange av hendelsene  

som skyldtes infeksjoner

< 4 uker 63 59

4 uker eller mer 65 49

4 uker – 6 måneder 41 36

> 6 måneder – 2 år 10 6

> 2 år 4 2

Ubestemmelig 10 5

Totalt antall 128 108

Ta bell 2  Type helsetjenesteassosiert in fek sjon hos 108 av 1 120 pa si en ter som døde ved Oslo uni ver si tets sy ke hus i 2011. For de ling av pa si en te ne et er be reg net leveutsikt.

Klassifikasjon av infeksjonene
Antall 

pasienter

Leveutsikt

< 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 2

Klinisk septikemi1 11 8 2 1

Kirurgisk sårinfeksjon (dyp/organ) med/uten 
blodbaneinfeksjon, eller infeksjon relatert 
til invasive prosedyrer 17 6 7 2 1 1

Forskjellige infeksjoner 7 6 1

Totalt 108 59 36 6 2 5

1  Denne ka te go ri en er ba sert på kli nisk dia gnos ti sert sep ti ke mi uten et kon klu sivt blod kul tur funn og av vi ker på det te punkt fra CDC-kri te ri e ne.
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rel se (4). Der fant man at 4,1 % av døds fal le ne 
skyld tes fore bygg ba re uøns ke de hen del ser, 
men det er ikke re de gjort for in fek sjo ner. Vår 
opp fat ning er at en stu die på fa ta le uøns ke de 
hen del ser, in fek sjo ner spe si elt, bør gjen nom
fø res ved full jour nal gransk ning med til gang 
til alle re le van te kli nis ke data samt funn in
nen mik ro bio lo gi, his to pa to lo gi, ra dio lo gi, 
kli nisk kje mi og i noen til fel ler au top si. Det e 
er tid kre ven de, men er be nyt et i noen stør re 
stu di er (6–9). I en ame ri kansk stu die fant man 
at helsetjenesteassosiert in fek sjon svar te for 
⅓ av uven te de døds fall, men gren sen for 
«uven tet» var på seks må ne der (9). Om vi 
 had de sat seks må ne der som gren se, ville 
andelen infeksjoner i vårt materiale blitt 
 høyere (13/24).

Det er en ri si ko for skjev het når man grans
ker egen in sti tu sjon. Tal le ne ved Oslo uni ver
si tets sy ke hus er på nivå med el ler noe høy ere 
enn i sam men lign ba re stu di er (4, 12, 19, 20). 
Våre in fek sjons data er ba sert på ak sep ter te 
kri te ri er (11). Det med fø rer mind re ri si ko for 
skjev het enn re gist re ring av uøns ke de hen del
ser ge ne relt (5, 8, 21, 22).

Våre data spei ler grunn syk dom og be hand
lings me to der. Mo der ne be hand ling in klu de
rer me to der som gjør pa si en te ne in fek sjons

ut sat e, som for eks em pel im mun sup pre sjon, 
cy to sta ti ka, or gan trans plan ta sjon, om fat 
tende can cer kir ur gi og kre ven de trau ma to 
logi. Vi har pre sen tert en del data for Riks hos
pi ta let og Ul le vål se pa rat. For skjel le ne gjen
spei ler først og fremst ulikt pa si ent grunn lag 
ved dis se sy ke hu se ne. Hos pa si en ter med 
pneu mo ni fant vi en over vekt av pa si en ter 
med leveutsikt un der fire uker (62 %). For pa
si en ter med blodbaneinfeksjoner var det 
 stør re spred ning i be reg net leveutsikt. At det 
var hyp pi ge re blodbaneinfeksjoner ved Riks
hos pi ta let/Ra di um hos pi ta let, kan for kla res 
med ulikt pa si ent grunn lag. Både pneu mo ni 
og sep sis pro fy lak se hos høy ri si ko pa si en ter er 
van ske lig (14). Spred nin gen i mik ro bio lo gis ke 
funn ved blodbaneinfeksjoner kan peke mot 
en do gen flo ra som er en eks tra ut ford ring i 
pro fy lak sen. Svek ke de bar rie rer og bak te rie mi 
se kun dært til pro ses ser and re ste der i krop
pen er van lig. Jour na le ne in ne holdt ikke til
strek ke lig in for ma sjon til å vur de re sam men
heng med sen tral ve nø se el ler pe ri fe re ka tet re.

Våre tall og vur de rin ger av ko mor bi di tet 
sam sva rer med and res data og vi ser be ret i
gel sen av å grup pe re pa si en ter et er for ven tet 
leveutsikt (14). Fra Ca na da be to nes også syk
doms grad i vur de ring av sy ke hus dø de lig het 

(23). Hos oss ut gjør pa si en ter med ma lign syk
dom en stor grup pe. Det blir som på pekt av 
Wein stein: «No so ko mi a le in fek sjo ner ram mer 
ty pisk pa si en ter som er im mun kom pro mit
tert på grunn av al der, grunn syk dom el ler den 
me di sins ke el ler kir ur gis ke be hand ling» (24).

Hvor man ge in fek sjo ner man kun ne ha 
 fo re  byg get, har vi ikke for søkt å tall fes te. Høy 
al der og al vor li ge til stan der som or gan svikt 
og ma lign syk dom som hos våre pa si en ter, 
gjør det e van ske lig (25). Som vist fra Ne der
land, er det størst fore byg gen de po ten si al hvis 
le ve ut sik te ne er over seks må ne der (4). Vi har 
få pa si en ter i den ka te go ri en. Mu lig he ten for 
fore byg ging kan dess uten over vur de res (7).

Man må være var som i vur de rin gen av hvor 
man ge døds fall som kan fo re byg ges, da det e 
er van ske lig å fast slå (26–28). Kom plek si te ten 
i mo der ne sy ke hus be hand ling er et po eng, og 
man har fun net be ty de lig va ria sjon i un der
sø ker nes vur de ring (26, 27). I en ny ere pub li
ka sjon fra Ca na da blir det sagt at vir ke lig fore
bygg ba re døds fall er sjeld ne (29).

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 5.4.2019, før s te re vi sjon inn sendt 9.8.2019, 
 godkjent 6.3.2020.
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Bruk av ul tra lyd ap pa rat  
i lom me for mat ved kar ki rur gi

BAK GRUNN
Ul tra lyd er mye brukt in nen kar ki rur gi. Sam men lig net 
med kon ven sjo nel le ul tra lyd ap pa rat har lommeultra
lydapparat be gren set funk sjo na li tet, men er bil li ge re  
og enk le å bære med seg. Hen sik ten med stu di en var  
å un der sø ke om kar kir ur ger kun ne ha nytt e av lomme
ultralydapparat i en kli nisk hver dag.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Ul tra lyd ap pa rat i lom me for mat var til gjen ge lig ved 
Kar kir ur gisk sek sjon ved St. Olavs hos pi tal i en timåne
dersperiode. El le ve le ger del tok, og de stod fritt til å vel ge 
kon ven sjo nelt ul tra lyd ap pa rat el ler lommeultralyd
apparat. Ett er hver bruk av lommeultralydapparat 
re gi strer te del ta ger ne pro blem stil ling, om den ne ble 
be svart, opp levd bil de kva li tet og be hov for sup ple ren de 
bil de dia gnos tikk i et re gist re rings skje ma. Ett er endt 
stu die pe ri ode be svar te bru ke ren et spør re skje ma.

RE SUL TAT
Lommeultralydapparat ble ho ved sa ke lig brukt pre ope
ra tivt. Pro blem stil lin gen ble be svart med lommeultra
lydapparat i 51 (85 %) av to talt 60 re gist rer te un der sø kel
ser. Bil de kva li te ten ble sub jek tivt vur dert som god i 32 
(53 %), mid dels i 21 (35 %) og lav i 7 (12 %) av un der sø kel 
sene, med be svart pro blem stil ling i hen holds vis 94 %, 
90 % og 29 % av til fel le ne. Le ger med un der fem års ul tra 
 lyd er fa ring valg te of te re lom me ul tra lyd sam men lig net 
med mer er far ne bru ke re.

FOR TOLK NING
For de valg te un der sø kel se ne gav lommeultralydapparat 
stort sett til strek ke lig bil de kva li tet og be svar te ofte de 
ak tu el le kli nis ke pro blem stil lin ge ne. Lommeultralyd
apparat kan være et nytt ig sup ple ment in nen kar ki rur gi, 
sær lig for vene un der sø kel ser.
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HO VED FUNN
Av 60 un der sø kel ser med lomme
ultralydapparat ble 35 ut ført på 
vene si den, og pro blem stil lin gen  
ble da be svart i 91 % av til fel le ne.

De res te ren de 25 un der sø kel se ne 
med lommeultralydapparat var  
på ar te ri ell side og be svar te 76 %  
av pro blem stil lin ge ne.

U l tra lyd ap pa rat i lom me for mat 
har vært på mar ke det i om
kring ti år. Pri sen på lomme
ultralydapparat er re la tivt lav 
sam men lig net med pri sen på 
kon ven sjo nel le ul tra lyd ap pa

rat, lom me ap pa rat er lett e å ta med seg, og 
det trengs lite opp læ ring for å ta dem i bruk. 
Funk sjo na li te ten er noe la ve re i for hold til 
kon ven sjo nel le ap pa rat, med et be gren set ut
valg pro ber, la ve re pe ne tra sjon, la ve re opp løs
ning, mind re skjerm og mang len de has tig
hets må ling. Li ke vel har lommeultralydappa
ratet vist seg å være et nytt ig verk tøy i fle re 
kli nis ke si tua sjo ner. Både for ek ko kar dio gra fi 
(1, 2) og in tra ab do mi na le un der sø kel ser (3) er 
det vist at un der sø kel ser med lom me ap pa rat 
kan være nyt tig og kost nads ef fek tivt for 
screen ing og enk le re dia gnos tikk (4).

In nen kar ki rur gi har lommeultralydappa
rat vist seg å være nytt ig for screen ing av ab
do mi na le aneu ris mer og må ling av aneu 
risme dia me ter (5, 6) samt ved dia gno se av 

kom pli ka sjo ner ett er inn stikk i lår puls åren 
ved ko ro nar an gio gra fi (7).

Hen sik ten med vår stu die var å un der sø ke 
om kar kir ur ger i van li ge kli nis ke si tua sjo ner 
kun ne ha nytt e av lommeultralydapparat.

Ma te ria le og me to de

Kar kir ur gisk sek sjon ved St. Olavs hos pi tal har 
ti sen ger. Ope ra tiv virk som het om fatt er åpen 
og en do vas ku lær aor ta kir ur gi, pe ri fer kar  ki r
ur gi og åpen og en do ve nøs åre knu te kir ur gi. 
I 2017 ble det ut ført rundt 250 åpne ar te ri el le 
inn grep. Kon ven sjo nel le ul tra lyd ap pa rat er 
til gjen ge li ge i po li kli nikk, akutt mott ak og 
ope ra sjons stu er. Bruk av ul tra lyd ap pa rat på 
sen ge post, ved ope ra ti ve inn grep el ler i vakt
sam men heng er en in te grert del av virk som
he ten og re gist re res ikke.

En pros pek tiv stu die ble ut ført i pe ri oden fra 
mai 2017 til feb ruar 2018. Alle le ge ne (to talt 
 el le ve) som ut før te ul tra lyd un der sø kel ser ved 
av de lin gen, del tok. To lommeultralydapparat 
av ty pen Vscan Dual Pro be (GE Vingmed 
 Ul t ra   sound, Hor ten, Norge) ble plas sert lett til
gjen ge lig på sen ge pos ten. Vscanap pa ra tet har 
to trans du se re i sam me pro be. Den til over fla
disk bruk har et eget vas ku lært pro gram, med 
fre kvens fra 3,4 til 8,0 MHz. Det er in gen funk
sjon for has tig hets må ling, men en fargedopp
lerfunksjon. Et in tro duk sjons kurs av én times 
va rig het ble holdt før opp start.

Del ta ger ne stod fritt til å vel ge kon ven sjo
nelt ul tra lyd ap pa rat el ler lommeultralyd
apparat ved ul tra lyd un der sø kel ser. Ett er hver 

bruk av lom me ap pa ra tet ble et re gist re rings
skje ma fylt ut for å re gist re re blant an net føl
gen de opp lys nin ger: type pro blem stil ling (ti 
for hånds de fi ner te in di ka sjo ner), om pro
blem stil lin gen ble be svart (ja el ler nei), sub
jek tivt opp levd bil de kva li tet (god, mid dels 
el ler dår lig), even tu elt be hov for sup ple ren de 
bil de dia gnos tikk (ul tra lyd, CT el ler an net) og 
un der sø ke rens ul tra lyd er fa ring (< 1 år, 1 – 3 år, 
3 – 5 år el ler > 5 år) (se re gist re rings skje ma i 
ap pen diks 1 på tidsskriftet.no). Fra jour nal
gjen nom gang hen tet vi ut et es ti mat på an tall 
ope ra sjo ner som krev de pre ope ra tiv ul tra lyd
mar ke ring (ta bell 1).

For å kart leg ge hvor vidt kon ven sjo nelt ul
tra lyd ap pa rat el ler lommeultralydapparat ble 
fore truk ket, ble del ta ger ne ett er endt stu die
pe ri ode bedt om å fylle ut et spør re skje ma (se 
ap pen diks 2 på tidsskriftet.no). De vur der te 
hva slags ap pa rat de fore trakk for de uli ke in
di ka sjo ne ne som de fant ak tu el le («All tid et 
kon ven sjo nelt ul tra lyd ap pa rat», «All tid Vscan» 
el ler «Det kom mer an på»), samt hvil ke fak to
rer som var av gjø ren de for valg av ul tra lyd 
appa rat (ni ut sagn som ble be dømt på en 
ska la fra 1 («Lite enig») til 5 («Vel dig enig»)).

Re gio nal ko mi te for me di sinsk og hel se fag
lig forsk nings etikk (REK) vur der te stu di en 
som en kva li tets sik rings stu die og der med 
ikke fram leg gings plik tig.

Re sul tat

To talt 60 re gist re rings skje ma ble fylt ut ett er 
bruk av lommeultralydapparat. Lom me ap pa

Tabell 1  Antall ultralydundersøkelser gjennomført med lommeultralydapparatet Vscan i studieperioden og i hvilken grad problemstillingen ble besvart ved bruk av 
Vscanapparatet, 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.

Indikasjon
Totalt antall ultralyd

undersøkelser i perioden
Utført med 

Vscanapparat
Problem stilling besvart 

med Vscanapparat

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 %)

Halspulsårevurdering preoperativt  
(beliggenhet av bifurkaturen, åpen arteria carotis interna) Ikke tilgjengelig1 8 5 (63 %)

Vurdere pseudoaneurisme lyske Ikke tilgjengelig1 6 5 (83 %)

Vurdere pseudoanurisme håndledd Ikke tilgjengelig1 2 0 (0 %)

Kontroll av anlagt femoropopliteal bypass Ikke tilgjengelig1 6 5 (83 %)

Annet 3 4 (100 %)

Totalt 60 51 (85 %)

1  Vurdering av halspulsåre på operasjonsstue samt kontroll av femoropopliteal bypass gjøres etter operatørs ønske, og antall er ikke registrert. 
Antall vurderinger av pseudoaneurismer registreres ikke.

Engelsk oversettelse og appendiks på tidsskriftet.no
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rat ble ikke brukt for alle for hånds de fi ner te 
in di ka sjo ner. Samt li ge el le ve le ger re gist rer te 
bruk av lom me ap pa rat (2 – 18 un der sø kel ser per 
lege). Fire le ger had de ett–tre års er fa ring med 
ul tra lyd, og sju le ger over fem års er fa ring.

Pro blem stil lin gen ble be svart i 51 (85 %) av 
de 60 un der sø kel se ne med lommeultralyd
apparat. Lom me ap pa rat ble 35 av 60 gan ger 
brukt på vene si den – til pre ope ra tiv mar ke
ring av ve ner før åre knu te kir ur gi, by pass kir
ur gi el ler ved an leg gel se av ar te rio ve nøs fis tel. 
De tal jer te re sul tat per in di ka sjon er opp sum
mert i ta bell 1. Av 60 un der sø kel ser med lom
meultralydapparat ble 43 gjort pre ope ra tivt, 
sær lig i si tua sjo ner hvor det var be hov for 
mar ke ring av ve ner. I dis se til fel le ne ble pro
blem stil lin gen be svart i 32 (91 %) av 35 til fel ler. 
Ved venemapping før by pass kir ur gi ble lom
meultralydapparat brukt i 10 (77 %) av 13 ak tu
el le til fel ler, alle med be svart pro blem stil ling 
og uten be hov for sup ple ren de dia gnos tikk.

Bil de kva li te ten ble vur dert som god i 32 
(53 %) av un der sø kel se ne gjort med lomme
ultra lydapparat, mid dels i 21 (35 %) og lav i 7 
(12 %). For hver av dis se ka te go ri ene ble den 
kli nis ke pro blem stil lin gen be svart i hen holds
vis 30 (94 %), 19 (90 %) og 2 (29 %) av til fel le ne. 
Sup ple ren de dia gnos tikk ble gjort i 12 til fel ler, 
men i kun 8 av dis se var pro blem stil lin gen 
ikke be svart.

Gjen nom spør re skje ma ut fylt ett er endt re
gist re rings pe ri ode fant vi at for vent ning om 
util strek ke lig bil de kva li tet fram stod som den 
vik tig ste grun nen til å av stå fra bruk av lom
meultralydapparat (fi gur 1, me di an 5, spred
ning 3 – 5). I de til fel le ne hvor lom me ap pa rat 
ble valgt, var sær lig til gjen ge lig het høyt verd
satt (me di an 5, spred ning 1 – 5). De syv le ge ne 
med mer enn fem års ul tra lyd er fa ring fore
trakk kon ven sjo nelt ap pa rat i 60 % av til fel 
lene, mens til sva ren de tall for de med mind re 
enn fem års er fa ring var 29 %.

Dis ku sjon

Dett e er en de skrip tiv stu die av kar kir ur gers 
bruk av lommeultralydapparat, og in gen di

rek te sam men lig ning av kon ven sjo nel le ap
pa rat og lom me ap pa rat. Se lek sjons skjev het 
mot at det pri mært var enk le re un der sø kel ser 
som ble gjen nom ført med lommeultralydap
parat, kan ikke ute luk kes. Når lom me ap pa rat 
ble valgt som før s te mo da li tet, var bil de kva li
te ten god el ler mid dels i 53 av 60 un der sø kel
ser, og pro blem stil lin gen be svart i 51 av 60.

Lommeultralydapparatet ble brukt mind re 
enn for ven tet i re gist re rings pe ri oden. De 
mest er far ne le ge ne valg te det of te re bort, 
grun net et øns ke om høy bil de kva li tet.

Til gjen ge lig he ten til kon ven sjo nel le ul tra
lyd ap pa rat er god på vårt sy ke hus, noe som 
kan bi dra til å for kla re det re la tivt lave an tal
let un der sø kel ser med lommeultralydapparat 

i stu die pe ri oden. Man gel på has tig hets 
måling, som er vik tig for vur de ring av ar te 
riell blod strøm, gjør også at det valg te lom
me ap pa ra tet ikke kan er statt e et kon ven sjo
nelt ap pa rat for alle in di ka sjo ner.

Ved enk le re un der sø kel ser in nen kar ki r
urgi, sær lig på vene si den, kan imid ler tid lom
meultralydapparat være et nytt ig sup ple ment 
til kon ven sjo nelt ul tra lyd ap pa rat.

For fatt er ne tak ker Hå vard Da len ved Institutt for sir ku la
sjon og bil de dia gnos tikk, NTNU, for vei led ning i bruk av 
Vscan.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 27.3.2019, før s te re vi sjon inn sendt 17.9.2019, 
 godkjent 18.2.2020.

Lite enig Veldig enig

Størrelse på skjerm var viktig

  tetilavkedlib erdeb etgnert gej ta kotna geJ
enn det jeg kunne få med Vscan

  dem gilortrof rem re geJ  
konvensjonelt UL-apparat

Brukervennligheten til de  
konvensjonelle UL-apparatene er bedre

Innstillingsmulighetene var viktige

1 32 4 5

Tilgjengelighet til apparatet  var viktig

Hastighetsmåling var viktig

Jeg antok at vevspenetrasjon  var bedre 
med konvensjonelt UL-apparat

Fi gur 1  Boks plott av del ta ger nes svar på føl gen de spørs mål: «I en si tua sjon hvor du men te at Vscan ikke var 
godt nok: På en ska la fra 1 (lite enig) til 5 (vel dig enig), be døm føl gen de ut sagn i for hold til ditt valg». Spørs
må let ble stilt for hver in di ka sjon, og boks plott et vi ser sva re ne for alle in di ka sjo ne ne til sam men. På stan den 
«Fargedoppler var vik tig» er ikke tatt med, da beg ge apperatene bruk te fargedoppler. Boks plott et vi ser me di an, 
interkvartilbredde og va ria sjons bred de.
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Thoraxradiologisk av de ling
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Birt-Hogg-Dubé-syn drom

Birt-Hogg-Dubé-syn drom er en 
 do mi nant ar ve lig til stand med 
 lun ge cys ter, hårfollikkeltumorer  
og nyre tu mo rer. Lun ge cys te ne kan 
føre til pneu mo tho rax, og ved pri-
mær, spon tan pneu mo tho rax bør 
syn dro met ute luk kes. Nyre tu mo -
rene er ofte ma lig ne, men lang somt-
vok sen de. Med screen ing og fa mi lie-
ut red ning kan ny re kreft opp da ges 
i et tid lig sta di um. Syn dro met er 
un der dia gnos ti sert og lite kjent.

HEN RIK AAMODT
Thoraxkirurgisk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus

JAN CE ZA RY SI TEK
Sek sjon for hud syk dom mer

Barne- og ung doms kli nik ken
Senter for sjeld ne dia gno ser
Oslo uni ver si tets sy ke hus

KJERS TI JØR GEN SEN
Sek sjon for ar ve lig kreft
Oslo uni ver si tets sy ke hus

TRULS ERIK BJERK LUND JOHANSEN
Av de ling for uro lo gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo

med den ne ar tik ke len er å gi en kort over sikt 
over til stan den ba sert på gjen nom gang av re-
le vant litt e ra tur og egne er fa rin ger.

Ge ne tikk

Birt-Hogg-Dubé-syn drom har fått navn ett er 
tre ka na dis ke le ger som i 1977 be skrev en tria de 
av be nig ne hud le sjo ner (fibrofollikulomer, 
trikodiskomer og akrokordoner) hos 15 per-
so ner i sam me fa mi lie (1). Stu di er av fa mi li er 
med syn dro met vis te i 1993 sam men heng 
med ny re kreft og i 1999 med lun ge cys ter (2, 
3). Først i 2002 ble ge net FLCN (follikulin) på-
vist som år sak (4).

Ar ve gan gen er au to so malt do mi nant. Dett e 
in ne bæ rer 50 % ri si ko for at barn av af  sert 
mor el ler far ar ver til stan den. De al ler fles te 
med syk doms gi ven de gen feil ut vik ler sym-
pto mer.

FLCN ko der for follikulinproteinet, som i 
kom pleks med and re pro tei ner hem mer 
5’AMP-ak ti vert proteinkinase (AMPK), som er 
en ener gi sen sor i cel len. Syk doms gi ven de feil 
i FLCN gir tap av follikulin og der med kon sti-

tu sjo nell ak ti ve ring (dvs. mål pro tei net er slått 
på hele ti den) av AMPK, med opp re gu le ring 
av sig nal vei er i cel le ne som også ofte er in vol-
vert ved kreft. Blant dis se er AKT-mTOR-sig nal-
vei en, som er vik tig for re gu le ring av cel le syk-
lus, og HIF-1-sig nal vei en (hypoxia-inducible 
fac tor-1), som er in vol vert i cel le nes re spons 
på lavt ok sy gen nivå.

Syk doms me ka nis men er ikke helt klar lagt, 
men ana ly ser av nyre tu mo rer in di ke rer at 
FLCN er et tumorsuppressorgen (5). Kunn skap 
om syk doms me ka nis men er vik tig med tan ke 
på frem ti di ge be hand lings mu lig he ter, for ek-
s em pel i form av mTOR-hem me re.

Fore komst

Es ti mert punkt pre va lens av Birt-Hogg-Dubé-
syn drom er ca. 1: 200 000 i Eu ro pa (6). Dett e 
skul le til si at 25 – 30 per so ner i Norge har til-
stan den, men det er mer enn 100 per so ner 
som har fått dia gno sen her i lan det. Det er 
uvisst om den høy ere pre va len sen i Norge 
skyl des høy ere fore komst el ler bedre dia gnos-
tikk.

Ved Lun ge me di sinsk av de ling, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus ble 
det i pe ri oden 2015 – 18 dia gnos-
ti sert 15  pa si en ter med Birt-
Hogg-Dubé-syn drom (BHD) på 
bak grunn av lun ge cys ter el ler 

pneumothorax.Vi er ikke kjent med at syn dro-
met tid li ge re er be skre vet i Norge. Hen sik ten 

39
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Kli nisk pre sen ta sjon  
og dia gnos tikk

Dia gnos tis ke kri te ri er som ble fore slått av 
Menko og med ar bei de re i 2009 (7), er an be falt 
av BHD Foun da tion, som er en or ga ni sa sjon 
av kli ni ke re, fors ke re og pa si en ter. For å stil le 
dia gno sen Birt-Hogg-Dubé-syn drom må ett 
ma jor kri te ri um el ler to minorkriterier opp-
fyl les (ram me 1).

Noen pa si en ter har bare én or gan ma ni fes-
ta sjon, men alle kom bi na sjo ner av or gan -
mani fes ta sjo ner er mu lig. For de som opp fyl-
ler dia gno se kri te ri e ne, bør gen test re kvi re res. 
Po si tiv fa mi lie anam ne se for pneu mo tho rax, 
hud le sjo ner og nyre tu mor støtt er mis tan ken. 
Når dia gno sen er be kref tet, bør førs te grads-

slekt nin ger > 16 år hen vi ses til ge ne tisk vei led-
ning. Feil i FLCN iden ti fi se res hos nes ten alle 
med sterk kli nisk mis tan ke om Birt-Hogg-
Dubé-syn drom, men en kel te gen feil kan være 
van ske lig å opp da ge. Hud bi op si er ak tu elt ved 
sterk kli nisk mis tan ke om Birt-Hogg-Dubé-
syn drom og ne ga tiv gen test.

Alle pa si en ter skal vur de res på lun ge-, uro-
lo gi- og ge ne tikk av de ling. Kli nisk un der sø -
kelse in klu de rer in spek sjon av hud med vur-
de ring av fibrofollikulomer, men det er ikke 
på kre vet å hen vi se pa si en ten til hud av de ling.

Lun ge cys ter og pneu mo tho rax
Lun ge me di sinsk ut red ning in klu de rer CT 
tho rax lav do se og vur de ring av lun ge funk sjo-
nen med spi ro me tri, gass dif u sjons test og 
oksymetri. Funn av ty pis ke lun ge cys ter, even-
tu elt med pneu mo tho rax, er ofte det som 
le der til dia gno sen. Lun ge cys ter opp står hos 
ca. 90 % av pa si en te ne med Birt-Hogg-Dubé-
syn drom, van lig vis ett er 20 års al der. Lun ge-
cys ter er hul rom med en de fi nert vegg som 
er < 2 mm tykk (8). Pa si en te ne har of test bare 
noen få, men en kel te kan ha fle re hund re cys-
ter (9). De fles te cys te ne er < 2 cm i dia me ter, 
men kan bli be ty de lig stør re og ha protrue-
rende venuler og intracystiske septa. Cys te ne 
fin nes of test i midt re og ned re lun ge felt og 
har subpleural og peribronkovaskulær be lig-
gen het (fi gur 1).

Det er fra vær av fib ro se, lun ge for tet nin ger, 
in flam ma sjon og glan del pa to lo gi. Inn si den 
av cys te ne er kledd av pneumocytter (10), og 
his to lo gisk kan de lig ne em fy sem. Pa to ge ne-
sen for cys te dan nel sen er ukjent. Ta bell 1 vi ser 
thoraxradiologiske ka rak te ris ti ka ved Birt-
Hogg-Dubé-syn drom og de vik tig ste dif e ren-
si al dia gno se ne (11).

Ri si ko en for pneu mo tho rax øker med cys-
te nes stør rel se, an tall og pleuranær be lig gen-
het (9). Pneu mo tho rax opp står of test i 30 – 50 
års al der, men er også rap por tert hos barn (9, 
12, 13). I en stu die had de 24 % (48/198) av pa -
sien te ne med syn dro met hatt spon tan pneu-
mo tho rax. Av dis se had de 75 % hatt re si di ve-
ren de pneu mo tho rax (9). Pneu mo tho rax be-
hand les ett er van li ge ret nings lin jer.

Ri si ko en for pneu mo tho rax øker ved fly -
reiser og dyk king (14), og pa si en te ne skal in-
for me res om ri si ko, symp to mer og for holds-
reg ler. To stu di er har vist at opp mot 10 % av 
pa si en ter med an tatt pri mær spon tan pneu-
mo tho rax (PSP) har un der lig gen de Birt-Hogg-
Dubé-syn drom (15, 16).

Lun ge funk sjo nen er van lig vis nor mal el ler 
even tu elt lett re du sert (9).

Hud le sjo ner
Fibrofollikulomer er be nig ne hårfollikkel-
tumorer som opp står hos ca. 90 % av pa si en-
te ne. Le sjo ne ne be står av dis kre te, glatt e, hud-
far ge de el ler ble ke 2 – 5 mm sto re papler, sær-
lig rundt nese, ører, pan ne, nak ke, hode og på 
øvre del av truncus (fi gur 2, fi gur 3) (7). De de-
bu te rer of test ett er 20 års al der og er van lig vis 
den før s te kli nis ke ma ni fes ta sjo nen av syn-
dro met. Le sjo ne ne gir in gen pla ger, og pa  sien-
te ne opp sø ker van lig vis ikke lege.

Mens en kel te pa si en ter kun har noen få 
 fibrofollikulomer, kan and re ha fle re hund re 
le sjo ner. Ab la tiv be hand ling kan vur de res hvis 
svuls te ne opp le ves kos me tisk skjem men de, 
men de kan re si di ve re.

Trikodiskomer re pre sen te rer sam me kli-
nisk-pa to lo gis ke en ti tet som fibrofollikulo-
mer, og det er kun sub ti le his to lo gis ke for-
skjel ler (17). De spe si fik ke hud le sjo ne ne ved 
Birt-Hogg-Dubé-syn drom om ta les der for nå 
som fibrofollikulomer. Akrokordoner, også 
kalt «skintags», er en van lig hud le sjon som 
kan opp tre i stort an tall ved syn dro met. De 
er ofte lo ka li sert i ak sil le ne og and re hud fol-
der.

Nyre tu mo rer
Ca. 30 % av pa si en ter med Birt-Hogg-Dubé-syn-
drom ut vik ler nyre tu mo rer, og i uro lo gisk 
av de ling blir pa si en te ne in for mert om kreft-
ri si ko og ut re det med MR av ny re ne. Der som 
det på vi ses tu mor, vil tids punkt for bi op si og 
even tu ell be hand ling av hen ge av pa si en tens 
al der, om det er mul tip le tu mo rer, om pa si en-
ten har sin gel nyre, tu mors vekst has tig het og 
bi op si svar (18, 19). Pa si en te ne skal for trinns vis 
ope re res med nefronsparende kir ur gi el ler 
ab la sjon.

Halv par ten har mul tip le og bi la te ra le tu mo-
rer, og ca. 95 % av tu mo re ne er ma lig ne (20). 
Av dis se er ca. 85 % av lang somt vok sen de kro-
mofob el ler hy brid kromofob/onkocytær type, 
som er uvan lig ved spo ra disk fore kom men de 
nyre tu mo rer. Klarcellet nyre kar si nom ut gjør 
kun ca. 9 % av nyre tu mo re ne hos dis se pa si en-
te ne, i mot set ning til 75 % av spo ra disk fore-
kom men de nyrecellekarsinomer. Den ne ty-
pen vok ser ras ke re og me ta sta se rer tid li ge re 
enn de øv ri ge sub ty pe ne. Be nig ne onkocytære 
tu mo rer ut gjør 5 % (20).

Gjen nom snitts al der ved på vis ning av 
 nyre tu mor er ca. 50 år (20). Ny re kreft er sjel-
den før 30 års al der. Selv om FLCN sann syn lig-
vis er et tumorsuppressorgen, er det ikke fun-
net økt sam men heng med and re kreft syk-
dom mer.

Ram me 1 

Dia gnos tis ke kri te ri er for Birt-Hogg-
Dubé-syn drom (7). For å opp fyl le 
 dia gno se kra vet må pa si en ten ha ett 
ma jor kri te ri um el ler to minorkriterier.

Ma jor kri te ri er

På vist sik ker syk doms gi ven de gen feil  
i FLCN-ge net

Minst 5 fibrofollikulomer, hvor av 1 his to -
logisk ve ri fi sert, hos voks ne

Minorkriterier

Mul tip le, ba sa le og bi la te ra le lun ge cys ter 
uten an nen klar år sak, med el ler uten 
spon tan pri mær pneu mo tho rax

Ny re kreft: Tid lig de but (< 50 år) el ler 
mul ti fo kal el ler bi la te ral el ler hy brid 
 kromofob/onkocytær kreft

Førs te grads slekt ning med Birt-Hogg- 
Dubé-syn drom

Fi gur 1  Birt-Hogg-Dubé-syn drom. CT tho rax vi ser 
ka rak te ris tis ke cys ter. Cys te ne lig ger ho ved sa ke lig 
ba salt, perivaskulært og pleuranært.
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Opp føl ging

Det er in gen in ter na sjo nalt ak sep ter te ret-
nings lin jer for opp føl ging og be hand ling av 
Birt-Hogg-Dubé-syn drom, men det fin nes an-
be fa lin ger på nett si de ne til UpToDate, Gene-
Reviews og BHD foun da tion. Dis se er i sto re 
trekk sam men fal len de.

Det er pub li sert fle re gode over sikts ar tik ler 
de siste åre ne (7, 18, 21, 22).

I sam ar beid med Na sjo nal kom pe tan se tje-
nes te for sjeld ne dia gno ser ble det ved Oslo 
uni ver si tets sy ke hus ned satt en tverr fag lig 
ar beids grup pe som har ut ar bei det ret nings-
lin jer for ut red ning, opp føl ging og be hand-
ling av pa si en ter med Birt-Hogg-Dubé-syn-
drom (23). I ret nings lin je ne er føl gen de an be-
falt:

I lun ge av de ling
Funn av lun ge cys ter uten symp to mer og med 
nor mal lun ge funk sjon kre ver ikke opp føl ging 
på lun ge av de ling iføl ge in ter na sjo na le ret-
nings lin jer. Vi vel ger li ke vel å sett e pa si en ten 
opp til kon troll ett er 1 – 2 år, for di det er vår er-
fa ring at pa si en te ne opp le ver mye utrygg het 
og har man ge spørs mål i for hold til til stan-
den. Ved re du sert lun ge funk sjon sett es pa -
sien ten opp til kon troll ett er in di vi du ell vur-
de ring. Ved nye symp to mer vel ges CT tho rax 
lav do se (HRCT) for å be gren se den ku mu la ti ve 
strå le do sen.

I uro lo gisk av de ling
Fra 18 års al der skal alle ha livs lang opp føl ging 
med MR av ny rer hvert an net år. Ul tra so no -
grafi an be fa les ikke som kon troll un der sø -

kelse, for di kromofob/onkocytær tu mor ofte 
frem står isoekkoisk i for hold til om kring lig-
gen de nyre vev (20). CT-un der sø kel ser bør 
unn gås for å be gren se den ku mu la ti ve strå le-
do sen, ett er som pa si en ter med Birt-Hogg-
Dubé-syn drom har økt kreft ri si ko.

Er fa rin ger og an be fa lin ger

Fle re av våre pa si en ter ble dia gnos ti sert med 
Birt-Hogg-Dubé-syn drom for di thoraxradiolo-
ger har gjort dem opp merk som på syn dro met 
ett er til fel dig funn av ty pis ke, ba sa le lun ge cys-
ter, even tu elt i kom bi na sjon med pneu mo-
tho rax. Ved gjen nom gang av tid li ge re CT- 
besva rel ser var cys te ne ikke nevnt, sann syn-
lig vis for di man anså at cys ter ikke tren ger å 

Ta bell 1  Vik tig ste dif e ren si al dia gno ser ved mul tip le cys ter i lun ge ne, med thoraxradiologiske ka rak te ris ti ka (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 langerhanscelle-  
histiocytose (PLCH)

Runde, ovale 
Irregulære/bisarre

Øvre og midtre lungefelt 
Utsparing av costofreniske vinkel

Små, stjerneformede noduli 
Varierende tykkelse på cyste-
vegger

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

Fi gur 2  Fibrofollikulomer ved Birt-Hogg-Dubé-syn drom, nær bil de av nak ke. Fi gur 3  Dis kre te fibrofollikulomer i an sikt.
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etab le re na sjo na le ret nings lin jer for å sik re 
en het lig opp føl ging av dis se pa si en te ne.

Pa si en te ne på bil de ne har gitt sam tyk ke til at ar tik ke len 
blir pub li sert.

Takk til pa si en te ne for de res til la tel se til å be nytt e fo to gra-
fi ene i ar tik ke len.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 30.10.2018, før s te re vi sjon inn sendt 14.2.2019, 
 godkjent 18.3.2020.

med an tatt pri mær spon tan pneu mo tho rax. 
Dett e er i hen hold til an be fa lin ger fra BHD 
foun da tion.

Vår er fa ring er at det sann syn lig vis tas bi  op-
si for sjel den hos pa si en ter med små, uspe si-
fik ke hudpapler. Selv om ikke hud le sjo ne ne 
kre ver be hand ling, er det vik tig å dia gnos ti -
sere grunn til stan den.

Vi an be fa ler at også and re sy ke hus etab le rer 
tverr fag li ge team for å iva re ta pa si en ter med 
Birt-Hogg-Dubé-syn drom. Det er øns ke lig å 

re pre sen te re pa to lo gi, el ler så var cys te ne 
be skre vet som em fy sem el ler bullae. For å 
opp da ge pa si en ter med syn dro met og an nen 
mul tip pel cys tisk lun ge syk dom er det vik tig 
å be nytt e kor rekt ter mi no lo gi (cys ter-bullae-
em fy sem), og lun ge cys ter må all tid ka rak te ri-
se res (ta bell 1). Ved funn av mul tip le cys ter bør 
ra dio lo ger i sin be sva rel se an be fa le ut red ning 
i lun ge av de ling. I thoraxkirurgisk av de ling på 
Ul le vål og Riks hos pi ta let re kvi re res nå CT tho-
rax lav do se i for lø pet hos alle som inn leg ges 
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En mann i 90-åre ne med fe ber 
og tørr hos te

En mann tid lig i 90-åre ne med re du-
sert all menn til stand, fe ber og tørr-
hos te ble inn lagt på re gi on sy ke hus 
da ko ro na vi rus pan de mi en ak ku rat 
had de nådd Norge. Anam ne sen 
vis te ikke smit e eks po ne ring, og han 
had de ikke vært på rei se. Han ble 
der for ikke iso lert ved inn leg gel sen. 
Sy ke his to ri en vi ser et al vor lig for løp 
hos en gam mel pa si ent. Den vi ser 
også po ten si a let for smit e spred-
ning i da gens glo ba li ser te ver den.

En sprek mann i be gyn nel sen av 90-åre-
ne ble sendt til fast le ge kon to ret et er 
at han had de falt om på et kjø pe sen ter 
og ska det seg. Han ble led sa get av hel-
se per so nell til fast le gens kon tor, hvor 
han ble pri ori tert som øye blik ke lig 

hjelp. Symp to me ne de bu ter te to da ger tid li ge re 
(syk doms dag 0), da had de han un der en buss tur 
med and re pen sjo nis ter be gynt å føle seg slapp 
og mis tet mat lys ten. Da gen et er (syk doms dag 1) 

opp lev de han un der en kor øv el se mar kant for ver-
ring med øken de tørr hos te, re du sert all menn til-
stand, ustø het og dår lig mat lyst. Han mål te  se ne re 
fe ber opp til 38,6 °C. Vann la tin gen og av fø rin gen 
var nor mal.

Fast le gen had de kjent pa si en ten gjen nom 
man ge år. Fra tid li ge re had de han hy per ten sjon, 
tre kar hjer te syk dom med gjen nom gåt nedre-
veggsinfarkt, kro nisk ob struk tiv lun ge syk dom i 
sta di um 2 i hen hold til GOLD-kri te ri e ne, og be-
nign pro sta ta hy per pla si. Grun net AV-blokk grad 
2 type 2 med venst re gren blokk had de han fåt 
im plan tert en tokammer pace ma ker ni må ne der 
før den ak tu el le hen del sen. Ek ko kar dio gra fi ut ført 
i den for bin del se vis te god venst re ven trik kel-
funk sjon uten sig ni fi kan te klaf e feil. Pa si en ten 
gikk jevn lig til kon trol ler hos fast le gen, og tok sine 
me di si ner som fore skre vet. Han had de slut et å 
røy ke for 40 år si den og had de et lavt al ko hol for-
bruk. Til tross for al vor li ge kro nis ke li del ser var 
pa si en ten til van lig helt selv hjul pen og op pe -
gående og had de ikke be hov for gang hjel pe mid-
ler. Han kjør te bil og had de gjen nom ført fø rer-
kort vur de ring med god kog ni tiv skår. Han var 
ak tiv som fri vil lig på fle re are na er.

Hos fast le gen (syk doms dag 2) var han i re du-
sert all menn til stand, tung pus ten, takykard og 
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varm i hu den. Blod tryk ket var 120/70 mm Hg, pul-
sen re gel mes sig med 100 slag/mi nut un der beta-
blo ka de og tem pe ra tu ren 36,5 °C i pan nen. Kli-
nisk un der sø kel se vis te nor ma le for hold i munn, 
svelg, hjer te, lun ger, lym fe knu te om rå der og hud. 
Pa si en ten had de in gen nev ro lo gis ke ut fall, nakke-
stiv het el ler pe tek kier og var klar og orien tert for 
tid, sted og si tua sjon. Blod prø ver vis te he mo glo-
bin 15  g/dl (13,4 – 17,0), leu ko cyt ter 10,8 ∙ 109/l 
(3,5 – 10), lym fo cyt er 3,7 ∙ 109/l (1,1 – 3,3) og C-re ak-
tivt pro tein (CRP) 136 mg/l (0 – 4).

Grun net luft veis symp to mer og akutt re du sert 
all menn til stand mis tenk te fast le gen in flu en sa 
el ler lun ge be ten nel se av bak te ri ell etio lo gi.

Pa si en ten ble inn lagt på re gi on sy ke hus med am-
bu lan se. I akut mot a ket had de han let re du sert 
all menn til stand, pro duk tiv hos te, fe ber på 39,4 °C 
i øret, blod trykk 145/70 mm Hg, re gel mes sig puls 
82 slag/mi nut un der beta blo ka de og re spi ra-
sjons fre kvens 28 per mi nut med ok sy gen met ning 
95 % på pulsoksymeter. Aus kul ta sjon av hjer tet 
var nor mal. Over lun ge ne hør tes knat re ly der ba-
salt bi la te ralt. Det var in gen he vel se i un der eks-
tre mi te te ne. Ar te ri ell blod prø ve på rom luft vis te 
pH 7,45 (7,35 – 7,44), pCO2 4,1 kPa (4,7 – 6,0), pO2 9,4 
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kPa (10,0 – 14,0), ok sy gen met ning 96 % og base-
over skudd −3,5 mmol/l (−3 – 3). SOFA-skår var 3 av 
24 po eng (re du sert pO2/FiO2-ra tio, lavt trombo-
cytall og for høy et krea ti nin), qSOFA-skår 1 av 
3 po eng (økt re spi ra sjons fre kvens) og SIRS-skår 2 
av 4 po eng (fe ber og økt re spi ra sjons fre kvens).

Blod prø ver ved inn leg gel se vis te he mo glo bin 
14,6  g/dl (13,4 – 17,0), trom bo cyt ter 119 ∙ 109/l 
(145 – 390), leu ko cyt er 8,2 ∙ 109/l (3,5 – 10), lym fo cyt-
ter 0,9 ∙ 109/l (1,1 – 3,3), senk nings re ak sjon 17 mm 
(1 – 12), CRP 159 mg/l (0 – 4), bi li ru bin 9 µmol/l 
(5 – 25), krea ti nin 124 µmol/l (60 – 105), INR 1,2 
(0,8 – 1,2), ak ti vert par ti ell tromboplastintid (APTT) 
32 s (30 – 42), fib ri no gen 4,3 g/l (2,0 – 4,0) og D-di-
mer 1,07 mg/l (al ders jus tert < 0,80).

Mu li ge dif e ren si al dia gno ser som ble vur dert, 
var lun ge be ten nel se av bak te ri ell el ler vi ral 

etio lo gi, lun ge em bo li, akutt for ver ring av kro
nisk ob struk tiv lun ge syk dom, akutt hjer te
svikt og ny re svikt. Grun net fe ber, nor ma le 
leukocyttall, hos te og lett re du sert all menn til
stand mis tenk te man først in flu en sa. Den for
høy e de krea ti nin ver di en ble til skre vet re du
sert væs ke inn tak. Covid19 ble ikke vur dert 
som sann syn lig dia gno se, da pa si en ten ikke 
had de vært i ut lan det og kun had de opp holdt 
seg i lo kal sam fun net. Til fel ler med smitt e inn
ad i Norge var på det da væ ren de tids punk tet 
ennå ikke kjent.

Hur tig test for in flu en sa og RS-vi rus i akut mot a-
ket var ne ga tiv, og dråpesmiteregimet ble der for 
opp he vet. Rønt gen tho rax vis te in gen lun ge for-
and rin ger. Pa si en ten frem sto ikke sep tisk pre get. 
På mis tan ke om lun ge be ten nel se med bak te ri elt 
agens ble pa si en ten inn lagt og git em pi risk be-
hand ling med in tra ve nøs ben zyl pe ni cil lin.

Nasofarynksprøver vis te kun vekst av nor mal-
flo ra ved dyrk ning, og luftveisagens-PCR var ne-
ga tiv for in flu en sa, metapneumovirus, RS-vi rus, 
Chla my dia pneumoniae og My co plas ma pneu-
moniae. Gjen tat e blod kul tu rer vis te in gen vekst 
av bak te ri er et er fem da gers in ku ba sjon.

Pa si en ten føl te seg bedre og øns ket å rei se hjem 
syk doms dag 3 og 4, men han had de frem de les 
fe ber. Syk doms dag 5 had de han tem pe ra tur på 
39,3 °C, re spi ra sjons fre kvens 20 per mi nut med 
ok sy gen met ning 90 % på rom luft og mang len de 
bio kje misk re spons på an ti bio ti ka be hand ling.

Bak te ri ell lun ge be ten nel se med pe ni cil lin 
resis ten te bak te ri er ble vur dert som en mu lig 
for kla ring på mang len de re spons på em pi risk 
be hand ling. Ved va ren de fe ber, luft veis sym

pto mer og for høy et Ddi mer kun ne even tu elt 
også for kla res med en uopp da get lun ge  em
bo li el ler viruspneumoni.

Et er dis ku sjon med vakt ha ven de mik ro bio log ble 
det et er be stilt ut vi det luftveisagens-PCR på naso-
farynksprøve tat ved inn leg gel sen (syk doms dag 
2), og pul mo nal CT-an gio gra fi ble re kvi rert for 
nær me re kart leg ging av lun ge ne. CT-bil de ne vis te 
in gen tegn til lun ge em bo li, men i alle lun ge -
avsnit var det om rå der med matglassfortetnin-
ger og re ti ku læ re for and rin ger, så kalt «cra zy pa-
ving» (fi gur 1). På bak grunn av symp to mer og høy 
al der valg te vakt ha ven de mik ro bio lo ger å leg ge 
til ana ly se for sars-CoV-2, i til legg til ana ly se for 
fire ty per parainfluensavirus, rhi no vi rus, en te ro-
vi rus D68 og ade no vi rus.

Til tross for mang len de kjent smitt e eks po ne
ring for sarsCoV2, had de pa si en ten symp to
mer som kun ne pas se med covid19. Han var 
også i høy ri si ko grup pen for dår li ge re pro 
gnose ved even tu ell covid19 (1).

Pa si en ten fikk på vist sars-CoV-2 på syk doms dag 
5, og sva ret ble umid del bart for mid let til kli ni ke re. 
Det ble om gå en de igang sat smit e vern til tak, 
med for ster ket dråpesmiteisolasjon. For å sik re 
seg mot prø ve for byt ing, ble sars-CoV-2-PCR gjen-
tat, med fort sat po si tivt funn. Benzylpenicillin-
behandlingen ble be holdt med tan ke på en mu lig 
bak te ri ell su per in fek sjon.

Syk doms dag 6 falt krea ti nin ver di en til 94 
µmol/l et er re hyd re ring, CRP steg til 169 mg/l, med 
nor ma le leu ko cyt er på 4,7 ∙ 109/l og nor ma li ser te 
lym fo cyt er på 1,1 ∙ 109/l. Ok sy gen met nin gen falt til 
83 % på rom luft. Be ho vet for ok sy gen økte til 8 l/

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 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8

Maks. temperatur (°C) 39,4 39,2 39,1 39,3 37,6 37,8 36,3

Minimum–maksimum oksygenmetning (%) 94 – 99 93 – 95 91 – 95 91 – 95 85 – 90 76 – 88 78 – 88 60 – 78

pO2 (kPa) 10 – 14 9,4 6,8 5,5

CRP (mg/l) 0 – 4 159 131 124 169 251

Leukocytter (∙ 109/l) 3,5 – 10 8,2 4,8 5,1 4,7 7,9

Lymfocytter (∙ 109/l) 1,1 – 3,3 0,9 1,0 1,1 1,1 0,7

Trombocytter (∙ 109/l) 145 – 390 119 97 92 100 145

Kreatinin (µmol/l) 60 – 105 124 108 105 94 89

Alaninaminotransferase (E/ml) 10 – 70 24 31 74

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Fi gur 1  Pul mo nal CTan gio gra fi tatt syk doms
dag 5. Ak si alt CTbil de med lun ge vin du vi ser løst 
mett e de mattglassfortetninger i alle lun ge lap per. 
Mattglassfortetninger in ne bæ rer ned satt luft hol
dig het i alveolerommet, men her overprojisert 
re ti ku læ re for and rin ger som tegn på af ek sjon også 
av interstitiet.
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mi nut for å hol de ok sy gen met ning 87 % med re-
spi ra sjons fre kvens 30 per mi nut. Ar te ri ell blod-
prø ve vis te pH 7,46, pCO2 4,0 kPa, pO2 6,8 kPa, 
base over skudd −2,9 og ok sy gen met ning 89 %. I 
til legg fikk han for stø ver be hand ling med ip ra tro-
pi um og sal bu ta mol. An ti bio ti ka ble end ret fra 
ben zyl pe ni cil lin til cefotaksim for å dekke mot 
Staphylococcus aureus og gram ne ga ti ve bak te ri er.

Ett er bred tverr fag lig dis ku sjon, og i sam råd 
med på rø ren de, ble det på grunn av pa si en
tens høye al der, utt al te ko mor bi di tet og me
get ras ke syk doms ut vik ling be slutt et at re spi
ra tor be hand ling ikke skul le til bys.

Syk doms dag 7 frem sto pa si en ten lit for vir ret. 
Han had de mo de rat hos te og ble tung pus ten av 
selv den mins te an stren gel se. Re spi ra sjons fre-
kven sen økte til 36 per mi nut, og ok sy gen met nin-
gen falt til 78 % trass i ok sy gen til skudd på 15 l/
mi nut med mas ke med re ser voar. Ar te ri ell blod-
prø ve vis te øken de re spi ra sjons svikt med hy  poksi 
uten hyperkapni selv med ut alt ok sy gen støt e, 
hvor på han ut vik let en ukom pen sert hjer te svikt. 
Ny re funk sjo nen for ble nor mal. Lymfocytallet falt 
igjen til 0,7 ∙ 109/l, og CRP steg til 251 mg/l.

Rønt gen tho rax vis te ikke over be vi sen de tegn 
til stuv ning, men øken de løst met e de for tet nin-

ger med øken de kon so li de ring som in di ker te syk-
doms pro gre sjon (fi gur 2). Ut over kvel den på syk-
doms dag 7 ble han sta dig mer be svæ ret i pus ten, 
med re spi ra sjons fre kvens over 40 per mi nut og 
ok sy gen met ning ned mot 60 %, til tross for høyt 
ok sy gen til skudd på mas ke med re ser voar.

Pa si en ten had de nå øken de ra dio lo gis ke lun
ge for and rin ger, 5 po eng på SOFAskår (sep sis
re lated or gan fail ure as sess ment) og for ver ret 
re spi ra sjons svikt. Ett er tverr fag lig vur de ring 
ble fo kus end ret fra ak tiv liv red den de be hand
ling til lind ren de be hand ling.

An ti bio ti ka be hand ling ble av slut et. Pa si en ten 
mot ok glykopyrron og mor fin, som ga god ef ekt 
med fre de li ge re re spi ra sjon og mind re pla ger. 
Syk doms dag 8 var pa si en ten i ter mi nal fa sen. Han 
døde ni da ger et er symp tom de but (fi gur 3).

Dis ku sjon

Coronaviridae er en fa mi lie av inn kaps le de 
en keltt rå de de RNAvi rus der kap se len er dek
ket av pig ger (spi kes). Dett e kan på elek tron
mi kro sko pis ke bil der min ne om so lens ko 

rona. Ko ro na vi rus fin nes hos patt e dyr og fug
ler. Hos men nes ker gir in fek sjon som re gel 
kun mild luft veis in fek sjon og for kjø lel ses
symp to mer. Unn ta ke ne er Midd le East re spi-
ra tory syn drome coronavirus (mersCoV), 
 se vere acu te re spi ra tory syn drome-as so ci ated 
coronavirus (sarsCoV) og det nå ak tu el le sars
CoV2, som er humanpatogene ko ro na vi rus 

Fi gur 2  Rønt gen tho rax front bil de tatt syk doms dag 7 
vi ser ut bred te for tet nin ger bi la te ralt, både løst met
te de og kon so li de ren de. Bil det vi ser lite el ler in gen 
pleuravæske. I til legg ses me tall su tu rer i ster num og 
pace ma ker med led nin ger.

Fi gur 3  Pa si en tens syk doms for løp
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tøy, men kan være ak tu elt i til fel ler hvor det 
er mis tan ke om kom pli ka sjo ner som ikke er 
av klart på rønt gen tho rax (15). CT kan være 
mer sen si tiv enn rRTPCR i tid li ge sta di er av 
syk dom men og i et epi de misk om rå de, men 
er ikke spe si fikk, og and re in ter sti ti el le pneu
mo ni er vil kun ne gi lig nen de funn (16−17). CT 
vil for dis se pa si en te ne være en me get be gren
set res surs, for di det må gjø res tid kre ven de 
smitt e vask av la bo ra to ri et mel lom hver un
der sø kel se. Det ble ikke tatt ny CT i syk doms
for lø pet til vår pa si ent, men på syk doms dag 
7 ble det tatt rønt gen tho rax som vis te øken de 
løst mett e de for tet nin ger med øken de kon so
li de ring (fi gur 2). Dett e in di ker te syk doms pro
gre sjon.

Pa si en ten var blant de før s te som ble inn
lagt i Norge med covid19 og blant de før s te 
med på vist smitt e hvor det ikke var en klar 
for bin del se til uten lands rei se el ler sik ker kon
takt med en smitt et. Si den det ini tialt ikke ble 
mis tenkt covid19, ble han lig gen de uten til
strek ke li ge smitt e vern til tak på sen ge post. 
 An be fa lin ger for tes ting for sarsCoV2 har 
end ret seg nær mest dag lig. Det var ved inn
leg gel sen ennå ikke in di ka sjon for slik tes ting. 
Fast le gen og to sek re tæ rer ved fast le ge kon to
ret samt knappe 30 an satt e ved sy ke hu set ble 
smitt e ut satt og hav net der for i ka ran te ne i 14 
da ger. Kort tid ett er på vis nin gen av covid19 
hos pa si en ten, end ret fast le ge kon to ret og 
 sy ke hu set ru ti ne ne både for tes ting og smit
te fore byg gen de til tak.

Smit te opp spo rin gen star tet om gå en de 
med vars ling til smitt e vern av de lin gen ved sy
ke hu set, pa si en tens fast le ge, på rø ren de og 
smitt e vern in stan se ne i by de len og kom mu
nen. Den vi de re om fatt en de smitt e opp spo rin
gen på pa si en tens uli ke are na er i lo kal mil jø et 
ble iva re tatt av smitt e vern in stan sen i pa si en
tens by del. Pa si ent his to ri en il lust re rer godt 
både be ho vet for tid lig ade kva te smitt e vern
til tak og kon se kven se ne ved sen iverk sett el se 
av dis se.

Pa si en tens på rø ren de har git sam tyk ke til at ar tik ke len 
blir pub li sert.

Takk til Nina Me re the Clau sen, fag an svar lig bio in gen iør 
ved Mik ro bio lo gisk av de ling på Oslo uni ver si tets sy ke hus, 
Ul le vål. Hun har sat opp PCR-ana ly sen av sars-CoV-2  
og har også ut ført de fles te av ana ly se ne.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 15.3.2020, før s te re vi sjon inn sendt 18.3.2020, 
 godkjent 18.3.2020.
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som kan gi al vor lig lun ge af fek sjon. Sars
CoV2 gir syk doms til stan den covid19 (coro na 
vi rus in fec tious dis ease 2019), som har me get 
va ri ert symp to ma to lo gi (2−5). Pa si en ten 
 hadde de van lig ste symp to me ne ved covid19, 
nem lig fe ber, hos te, tung pus tet het og re du
sert all menn til stand.

SarsCoV2 på vi ses pri mært i luft veis prø ver, 
men også i an net prø ve ma te ria le, ved hjelp av 
re vers transkriptasePCR i sann tid (rRTPCR). I 
Berlinpro to kol len på vi ser PCRana ly sen vi ru
sets e-gen. Sen si ti vi te ten er på ca. 95 %, med 
de tek sjons gren se ned mot 5 ko pi er/µl (6). 
E-ge net fin nes hos betakoronavirus, som in
klu de rer sarsCoV2, sarsCoV og and re sars 
lignen de vi rus hos dyr. Si den and re sars 
lignen de vi rus ikke sir ku le rer blant men nes
ker nå, kun ne man kon klu de re med at den 
ak tu el le pa si en ten mått e være smitt et med 
sarsCoV2.

De van lig ste symp to me ne ved covid19 rap
por tert i ka sus stu di er er fe ber (83−98 %), hos te 
(59−82 %), re du sert all menn til stand (38−69 %), 
tung pus tet het (18−55 %) og dår lig mat lyst 
(40 %). Det er verdt å mer ke seg at en re la tivt 
li ten an del had de sår hals (5−17 %) og ren
nende nese (4−5 %) (2−5). Man kan i til legg få 
symp to mer fra fle re or gan sy ste mer av hen gig 
av hvil ke or ga ner som af  se res.

Den fryk te de kom pli ka sjo nen er akutt lun
ge sviktsyn drom (acu te re spi ra tory dis tress 
syn drome, ARDS), som er et ikkekar dio gent 
lun ge ødem og dif us lun ge be ten nel se, rap
por tert hos 15−29 % av pa si en ter i ka sus stu di er 
(3−5). Vår pa si ent ut vik let sann syn lig vis den ne 
til stan den over få da ger, med ut vik ling av bi
la te ra le lun ge for tet nin ger og re du sert pO2/
FiO2ra tio på ar te ri ell blod prø ve. Re spi ra sjons
svikt do mi ner te det kli nis ke bil det un der hele 
syk doms for lø pet, med kun mind re grad av 
an nen or gan af ek sjon.

I en re tro spek tiv ka sus stu die med 52 kri tisk 
syke voks ne pa si en ter var det høy mor ta li tet, 
sær lig hos eld re pa si en ter (> 65 år) med kor
morbiditet og akutt lun ge sviktsyn drom (7). I 
stu di en var 61,5 % av pa si en te ne døde ett er 28 
da ger, og me di an va rig het fra in ten siv be hand
ling til død var syv da ger. De som døde ut vik
let hyp pi ge re akutt lun ge sviktsyn drom (81 %) 
enn de som over lev de (45 %). Det får be mer kes 
at det kun var to in klu der te pa si en ter ≥ 80 år 
i stu di en, og beg ge døde. Det ble vur dert som 
uetisk å be hand le vår pa si ent med et så inn
gri pen de til tak som re spi ra tor be hand ling. Vi 
an tar det ville ha for len get døds pro ses sen 
sna re re enn å bedre leveutsikten.

La bo ra to rie funn gjen spei ler or gan af ek
sjon. Van lig ste he ma to lo gis ke funn hos inn
lag te pa si en ter med lun ge be ten nel se er leu
kopeni, lymfopeni og leu ko cy to se. And re 
unor ma le funn er nøytrofili, trom bo cy to pe ni 
og ane mi. Van lig ste unor ma le koa gu la sjons
prø ver er for høy et Ddi mer og for len get pro
trombintid. Pa si en ten had de mo de rat trom
bo cy to pe ni og lymfopeni, som er be skre vet i 
ka sus stu di er med et mer al vor lig for løp (8).

I en re tro spek tiv ko hort stu die fra Wu han i 
Kina var sær lig høy al der, for høy et Ddi mer og 
for høy et SOFAskår as so siert med økt sann syn
lig het for dø de lig ut gang (1). Lymfopeni ved 
inn leg gel se er også en ri si ko fak tor for al vor lig 
for løp. Vår pa si ent had de høy al der og for 
høyet Ddi mer, men kun lett for høy et SOFA
skår ved inn komst i akutt mott a ket. SOFAskår 
økte fra 3 til 5 po eng fra syk doms dag 2 til syk
doms dag 7.

For høy et alaninaminotransferase (ALAT) 
kan ses hos pa si en ter med al vor lig syk dom 
(5). I et brev til Lan cet spe ku le res det i om se
kun dær hemofagocytisk lymfohistiocytose 
(sHLH) kan være trig get ved covid19 (9). Kar
di nal symp to me ne ved den ne til stan den om
fatt er ved va ren de fe ber, cytopenier og for 
høyet fer ri tin. Syk doms dag 7 had de pa si en ten 
lett for høy et ALAT til 74 E/l (10−70), fall i lym
fo cytt er til 0,7 ∙ 109/l, for høy et laktatdehydro
genase til 566 E/l (115−255) og for høy et fer ri tin 
1 175 µg/l (30−400). I en re tro spek tiv ana ly se av 
150 pa si en ter med covid19 var for høy et fer ri
tin og in ter leu kin6 (IL6) for bun det med økt 
dø de lig het, som kan tyde på at dø de lig he ten 
kan skyl des vi rus dre vet hy per in flam ma sjon 
(10).

Det er verdt å sik re luft veis prø ver og blod
kul tu rer for å ute luk ke and re år sa ker til luft
veis in fek sjon før opp start av em pi risk an ti bio
ti ka, sær lig hos pa si en ter med en aty pisk epi
de mio lo gisk sy ke his to rie. Det var in gen vekst 
av bak te ri er i luft veis prø ver og blod kul tu rer 
hos pa si en ten.

Mens det før s te rønt gen bil det av lun ge ne 
på syk doms dag 2 var uten for tet nin ger, had de 
pa si en ten mattglassfortetninger i alle lun ge
av snitt på pul mo nal CTan gio gra fi ut ført på 
syk doms dag 5. Mattglassfortetninger kan sees 
ved fle re til stan der og gjen kjen nes ved at for
and rin ge ne ikke over skyg ger lun ge struk tu 
rene. Slike med el ler uten kon so li de ring er 
be skre vet hos pa si en ter med covid19 (11−14). 
Kon so li de ring er for tet nin ger hvor lun gens 
normalanatomi ut vis kes. CT skal ikke bru kes 
som dia gnos tisk verk tøy el ler screen ing verk
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Barn med nev ro de ge ne ra tiv  
syk dom og tvangs hand lin ger

Barn med nev ro de ge ne ra ti ve syk
dom mer ta per grad vis fer dig he ter  
og får nye so ma tis ke og psy kis ke  
symp to mer. Til ba ke ven den de 
tvangs tan ker og hand lin ger kan 
fore kom me. For slike fin nes det 
 ef ek tiv be hand ling, men det er 
ukjent om den ne type be hand ling  
er nyt ig for barn med nev ro de ge ne
ra tiv syk dom.

E t barn ble fulgt av for eld re ne til kon
sul ta sjon ved sitt lo ka le sy ke hus ett er 
at de det siste året had de ob ser vert et 
øken de kon troll be hov. Bar net in sis ter te 
på å gjø re man ge hand lin ger selv, på 
helt be stem te må ter og gjen tatt e gan

ger. Hand lin ge ne var sær lig knytt et til lys bry te re, 
mål ti der, på kled ning og her ming ett er and re. Alle 
tre var slit ne av å bru ke mes te par ten av døg net 
på hand lin ge ne. Når for eld re ne spur te bar net om 
hvor for det var slik in sis te ring, var sva ret: «Det er 
krop pen min som be stem mer det». Tre år tid li  gere 

had de en ut red ning be kref tet en sjel den nev ro 
dege ne ra tiv syk dom. Gjen nom fle re år had de det 
skjedd en grad vis re duk sjon av syn (nå kun side
syn), mo to rikk og kog ni sjon (spe si elt språk, hu
kom mel se og kon sen tra sjon).

Det er ut ford ren de å vur de re symp to mer av 
psy kis ke li del ser hos barn med nev ro de ge ne
ra ti ve syk dom mer, da grunn syk dom men i 
seg selv er be las ten de for pa si en te ne og de res 
 fa mi li er. De fles te av pa si en tens fø lel ser (for 
eks em pel trist het, engs tel se, frust ra sjon, 
sinne og en som het) kan for stås som na tur 
lige re ak sjo ner på be grens nin ger som skyl
des funk sjons tap og sta dig nye symp to mer. 
Kli ni ke re kan tvi le på om det gir me ning å 
be skri ve symp to me ne slik man gjør hos el
lers fris ke barn. Pa si en te ne opp le ver ofte i 
til legg uli ke be last nin ger som tap av ven ner, 
end rin ger i sko le hver da gen, av hen gig het av 
hjel pe mid ler og re gel mes sig kon takt med 
hel se ve se net. Sam let sett er ikke nev ro de ge
ne ra ti ve syk dom mer sjeld ne, men hver en
kelt av dem er. Kli ni ker ne vil der for ofte ha 
lite er fa ring med dis se. Be gren set kunn skap 
og lite til gjen ge lig litt e ra tur om psy kis ke li

KRIS TIN ROM VIG ØVER GAARD
kristin.romvig.overgaard@oushf.no
Kli nikk psy kisk hel se og av hen gig het
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Barne og ung doms kli nik ken
Akershus uni ver si tets sy ke hus

BEA TE ØR BECK
Kli nikk psy kisk hel se og av hen gig het
Oslo uni ver si tets sy ke hus

del ser knytt et til nev ro de ge ne ra ti ve syk dom
mer gjør vur de rin gen kre ven de og dia gno
sen usik ker.

For eld re ne for klar te at van ske ne had de be gynt 
grad vis, og det tok tid før de tenk te på hand lin 
gene som noe an net enn at bar net ville være selv
sten dig. I nær ett år før de kom til før s te kon sul ta
sjon had de hand lin ge ne tatt mye tid, og de siste 
par må ne de ne had de de ved vart gjen nom det 
mes te av den våk ne de len av døg net. Om mor ge
nen in sis ter te bar net på å slå på ly set et be stemt 
an tall gan ger. Hvis for eld re ne gjor de det, ble alt 
van ske lig og bar net mått e da slå av og på ly set 
over lang tid. Til sva ren de var det spe si fik ke hand
lin ger knytt et til på kled ning og mål ti der som 
 gjor de at hvis for eld re ne f.eks. tok fram  sko ene 
el ler la mat på tal ler ke nen, så mått e hele på kled
nings  ruti nen el ler mål ti det be gyn ne på nytt.

Bar net ett er lig net også mye av det for eld re ne 
sa og gjor de. Ett er lig nin ge ne ble kre ven de på 
grunn av ned satt syn og kog ni ti ve van s ker. Fikk 
ikke bar net med seg alt, ble det for tvi lel se og 
 in sis te ring på at for eld re ne skul le gjen ta. Ett er lig
nin ge ne før te til at fa mi li en ikke kun ne føre en 
van lig sam ta le. I til legg var bar net sær lig opp tatt 
av å slå av og på bry te re, gå ut og inn av dø rer, 
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åpne og luk ke dø rer, gå på toa lett et gjen tatt e 
gan ger, in sis te re på nøy ak tig plas se ring av gjen
stan der og nøy ak tig ut øv el se av dag lig dag se 
 ru ti ner. Bar net kas tet seg ned, rop te ukvems ord 
og slo om kring seg i for tvi lel se når ikke dis se 
 be ho ve ne ble imø te kom met. For eld re ne føl te at 
de helst bur de sitt e helt i ro hjem me for å unn gå 
å gjø re feil rundt dis se kra ve ne. De le ver te ofte for 
sent på sko len og kom selv sent på jobb. På 
 kvel den bruk te de ti mer for å gjen nom fø re kvelds
stell.

På sko len vis te bar net ten dens til her ming over
for sin fas te as si stent, men det for styr ret ikke 
 sko le ar bei det. Det var også lite tvangs hand lin ger 
el lers uten for hjem met. Grun ne ne til dett e kun ne 
ver ken pa si en ten el ler for eld re ne ut dy pe, men 
kan skje vis te hand lin ge ne seg i de tryg ges te om
gi vel se ne og der det var mest tid til å gjen ta 
hand lin ger. Bar net for tal te selv om be kym rin ger 
en kel te gan ger for at det skul le skje noe med for
eld re ne, men til ba ke vis te at slike tan ker gjen tok 
seg. Som del av ut red nin gen svar te pa si en ten ved 
hjelp av for eld re ne på spør re skje ma et Child ren’s 
Ob ses si ve Com pul sive In ven to ry (CHOCI) (1). Her 
kom det frem kun tvangs hand lin ger, med en 
 es ti  mert tids bruk på > 8 ti mer dag lig. Det var ikke 
and re symp to mer på psy kis ke li del ser, som angst, 
de pre sjon el ler at ferds vans ker.

Symp tom be skri vel se ne ga mis tan ke om at 
 pa si en ten fyl te kri te ri e ne for ICDdia gno sen 
«Ho ved sa ke lig tvangs hand lin ger» (F42.1: 
 ob ses si ve com pul sive dis or der, OCD) (2). Pa 
sien ten kun ne ikke for tel le om gjen ta gen de 
tvangs tan ker, men kun ne be skri ve en fø lel se/
tan ke av å mått e gjø re dem. Selv om be skri vel
se ne og om fan get ikke ga tvil om at kri te ri e ne 
var opp fylt, var det fort satt en viss usik ker het 
om hvor vidt hand lin ge ne var knytt et til un
der lig gen de angst, slik den of test er hos so ma
tisk fris ke barn. Tvangs hand lin ge ne fore kom 
også i li ten grad uten for hjem met. En del av 
hand lin ge ne ble vi de re opp fatt et som nytt i ge, 
det vil si som et øns ke om å være selv sten dig 
til tross for funk sjons tap. Ned satt syn og kog
ni ti ve van s ker krev de også spe si ell til rett e leg
ging ved fas te ru ti ner og be stemt plas se ring 
av gjen stan der for å få over sikt i hver da gen. 
Dett e med vir ket til at for eld re ne grad vis del
tok i sta dig fle re hand lings mønst re. Slik det 
er van lig for for eld re med el lers fris ke barn 
som har tvangs li del se, ble dis se for eld re ne 
også med på tvangs hand lin ge ne (akkomoda
sjon) for å unn gå å opp rø re og få ytt er li ge re 
for sin kel ser i da gens ru ti ner. Li ke vel, pa si en
tens nev ro de ge ne ra ti ve syk dom og det at for

eld re ne sto for all gjen nom fø ring av eks po ne
rings øv el se ne, ga tvil om at be hand ling ville 
være nytt ig.

Det ble igang satt en kom bi na sjon av me di ka men
tell be hand ling og grad vis eks po ne ring med 
 re spons pre ven sjon (ERP) (3). Pa si en ten ble satt 
på 25 mg sertralin (Zoloft) dag lig i en uke. Den ne 
ble der ett er økt til 50 mg, som ble ved li ke holds 
dosen. Både pa si en ten og for eld re ne fikk psy ko
lo gisk be hand ling med fo kus om rå der be skre vet i 
ram me 1. Det var in gen terapeutassisterte eks po
ne rin ger, kun vei led ning av for eld re, som gjen
nom før te eks po ne rin ge ne.

Til barn med tvangs li del se be nytt es van lig vis 
først psy ko lo gisk be hand ling i form av eks po
ne ring med re spons pre ven sjon (ERP), se ne re 
i for lø pet gis me di ka men tell be hand ling ved 
mang len de ef ekt (3). Her ven tet man ikke 
med me di ka sjon, og sertralin, en se lek tiv se
ro to nin re opp taks hem mer, ble valgt. Sertralin 
an tas å ha ef ekt på tvangs tan ker og hand lin
ger ved spe si fikt å hem me se ro to nin opp tak i 
ner ve ter mi na le ne og er in di sert ved tvangs 
lidel se hos barn og ung dom. Sam ti dig ble det 
gitt psy ko lo gisk be hand ling.

Det var fle re grun ner til at kom bi na sjons
be hand ling ble valgt. Den nev ro de ge ne ra ti ve 
syk dom men gjor de at pa si en ten ikke kun ne 
del ta i be hand lin gen på sam me måte som so
ma tisk fris ke barn (f.eks. ukent li ge ti mer) og 
det var ini tialt usik kert om det var mu lig å 
fo ku se re på eks po ne rings opp ga ve ne. Re du
sert syn gjor de det umu lig å bru ke vi su el le 
hjel pe mid ler som van lig vis er til nytt e ved 
eks po ne ring med re spons pre ven sjon hos 
barn, spe si elt dem med kog ni ti ve van s ker. Det 
var usik kert hvor raskt det ville opp stå tap av 
fun ge ring og/el ler nye symp to mer. I til legg 
styr te om fan get av tvangs hand lin ge ne all tid 
hjem me i en fa mi lie med al le re de man ge om
sorgs opp ga ver. Ka pa si te ten for tett opp føl
ging på sy ke hu set var også be gren set. Be
hand lin gen ble der med av hen gig av en tett  ere 
for eld re sty ring enn det som er van lig, selv om 
for eld re ne had de re gel mes sig te le fo nisk kon
takt med be hand ler. Det ble lagt vekt på at 
for eld re ne re gel mes sig skul le ha kor te mø ter 
med bar net sitt der de for mu ler te kon kre te 
av ta ler om trinn i eks po ne rin gen og hvor dan 
de skul le hjelpe til un der øv el se ne. De mått e 
bru ke ver ba le på min nin ger og vi su ali se re bil
der i kom mu ni ka sjo nen. Til tross for til pas
nin ge ne i be hand lin gen var det fort satt usik
kert om den ne ville være nytt ig.

Ram me 1 

Fokusområder for den psykologiske 
behandlingen

1 Psykoedukasjon

Pasienten og foreldrene fikk informasjon 
om tvangslidelse, inkludert akkomodasjon 
(at foreldrene blir med på tvangshandlin-
gene)

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 hoved-
område (f.eks. slå av og på lysbrytere), ble 
vanskelighetsgraden ytterligere vurdert 
(ulike lysbrytere i ulike rom). De fikk i opp- 
gave 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 motiva-
sjon 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 eksponeringsøvel-
sene 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 imel-
lom 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.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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For å es ti me re be hand lings ef ekt un der veis  svar te 
pa si en ten og for eld re ne på et spørs mål om tid 
brukt på tvangs hand lin ge ne. Før be hand lin gen 
bruk te bar net > 8 ti mer dag lig på hand lin ge ne. 
2 – 3 uker ett er be hand lings start opp hør te en av 
tvangs hand lin ge ne spon tant (toa lett be søk), tro
lig som en ef ekt av sertralin. Én må ned ut i be
hand lin gen had de tvangs hand lin ge ne av tatt 
be ty de lig (til 3 – 4 ti mer dag lig). Da had de pa si en
ten blitt eks po nert for å stå imot det å slå av og 
på lys bry te re. I be gyn nel sen syn tes for eld re ne at 
det var van ske lig å bru ke så lang tid på én bry ter, 
men når de så mest rin gen, ga det me ning. De 
had de kor te ukent lig mø ter der de munt lig av 
talte uke plan, bruk av verk tøy og be løn ning ved 
gjen nom fø ring. Én be løn ning som bar net valg te, 
var å spi se på re stau rant. Ett er seks må ne der ble 
det brukt mind re enn én time dag lig på tvangs
hand lin ge ne. Se ta bell 1 for skå rer før og ett er 
 be hand ling for de CHOCIspørs mål der pa si en ten 
skå ret høyt før be hand ling.

Fa mi li en er far te at ved å bru ke tid på de enk
les te opp ga ve ne i star ten ble det lett e re å mot stå 
de van ske lig ste tvangs hand lin ge ne. De syn tes 
ikke at det var noe igjen å øve på ett er seks må
ne der, da hand lin ger ikke len ger ble gjen tatt 

(ram me 2). Li ke vel kun ne de se at bar net kun ne 
bli opp tatt av uli ke klik ke ly der og at over gangs
si tua sjo ner krev de mye tid. De mer ket ten dens til 
gjen ta gel se av hand lin ger ved kjed som het, noe 
som ga en viss be kym ring for mu lig til ba ke fall. 
Imid ler tid føl te for eld re ne seg tryg ge på at de nå 
had de til gjen ge li ge verk tøy om tvangs hand lin 
gene skul le kom me til ba ke, in klu si ve å fort sett e 
med de kor te ukent li ge mø te ne. Bar net sa selv at 
det var spe  sielt nytt ig å bru ke «trapp», be løn nin
ger, ukent  lige mø ter og ter mo me ter (ram me 1).

Dis ku sjon

Nev ro de ge ne ra ti ve syk dom mer gir pro gres
sivt tap av nev ro ner i sen tral ner ve sy ste met og 
kan gi grad vis tap av syn, mo to rikk og kog ni
sjon (språk, hu kom mel se, kon sen tra sjon) 
 ett er en pe ri ode med nor mal ut vik ling (4). I 
syk doms for lø pet er også epi lep si van lig, men 
den ne pa si en ten had de fore lø pig ikke hatt 
anfallssuspekte epi so der. Den ku mu la ti ve 
 in si den sen av nev ro de ge ne ra ti ve syk dom mer 
hos barn er be reg net til 0,6 per 1 000 le ven de
fød te (5).

For å fylle kri te ri e ne for en tvangs li del se 
(OCD) må en pa si ent opp le ve gjen ta gen de, 
uøns ke de og ube ha ge li ge tan ker og/el ler gjen
tatt e, unytt i ge hand lin ger el ler ri tu a ler som 
gjø res for å dem pe angst, ofte for å hind re 
kon kre te hen del ser, som for eks em pel ulyk ke/
ska de. Hvis tvangs hand lin ge ne mot stås, blir 
angs ten ver re (2). Det er kjent at psy kis ke 
 li del ser fore kom mer 3 – 4 gan ger hyp pi ge re 
hos barn med kog ni ti ve van s ker enn hos barn 
uten slike van s ker (6). Symp to mer på uli ke 

psy kis ke li del ser er rap por tert å være van lig 
gjen nom for lø pet av nev ro de ge ne ra ti ve syk
dom mer, men litt e ra tu ren er pre get av ka sui
stik ker. Li ke vel, i en stu die på barn med en 
un der grup pe av nev ro de ge ne ra ti ve syk dom
mer (n = 258, al der 0 – 14 år) ble det rap por tert 
om høy fore komst av at ferds vans ker, men 
også om angst symp to mer hos 36 – 73  % av 
 bar na (va ri e ren de for uli ke syk dom mer) (7). I 
en over sikts ar tik kel om en an nen un der grup
pe av nev ro de ge ne ra tiv syk dom ble det rap
por tert om psy kis ke symp to mer hos et fler tall 
av bar na og angst symp to mer hos 45 % (8).

Det har vært pekt på at det er be hov for å 
ut vik le be hand ling for barn med høy ri si ko 
for psy kisk li del se, som f.eks. ved syn dro mer 
(9), men fore lø pig fin nes få kon kre te råd for 
kli ni ke re med pa si en ter med spe si fik ke 
 sjeld ne syk dom mer. Man må lene seg på litt e
ra tur fra stu di er på so ma tisk fris ke barn el ler 
barn med f.eks. ut vik lings for styr rel ser. For 
kli ni ke re kan det være nytt ig å kjen ne til at 
det er ut vik let en norsk prak sis ma nu al som 
blant an net an be fa ler til pas nin ger ved psy ko
lo gisk be hand ling av tvangs li del ser ved ut vik
lings for styr rel ser (10). Det er kjent at kom bi
nert be hand ling med sertralin og eks po ne
ring med re spons pre ven sjon er ef ek tiv be
hand ling for tvangs li del ser hos barn (11), men 
om det gir bedre ef ekt med sertralin i til legg 
til eks po ne ring med re spons pre ven sjon er 
uklart pga. få stu di er (12). Det kan der med 
være mest ef ek tivt å gi psy ko lo gisk be hand
ling ale ne en pe ri ode, også hos barn med in
tel lek tu ell funk sjons svikt (13). Hvis man li ke
vel av uli ke grun ner be gyn ner med me di ka
men tell be hand ling, vil det som re gel gjen stå 
tvangs pre ge de symp to mer der psy ko lo gisk 
be hand ling kan være nytt ig (11).

Å til by eks po ne ring med re spons pre ven
sjon ale ne til barn som har kog ni ti ve van s ker, 
fø rer med seg både prak tis ke og teo re tis ke 
pro ble mer: Be hand ling av psy kis ke li del ser 
hos  den ne grup pen barn i hel se tje nes ten kan 
være man gel fullt pri ori tert, med den kon se
kvens at barn kan bli unød ven dig me di si nert. 
I til legg kan bar ne le ger som be hand ler nev
ro de ge ne ra ti ve syk dom mer, mang le kom pe
tan se på psy ko lo gisk be hand ling. Hvis de 
 li ke vel gir slik be hand ling selv, kan det være 
nytt ig med vei led ning av en te ra peut som har 
er fa ring med tvangs li del ser, ikke minst hvis 
be hand lin gen ikke gir ef ekt. Kli ni ke re an tar 
ofte at barn med kog ni ti ve van s ker vil ha pro
ble mer med å  føl ge en te ra pi. Dett e til tross 
for at en over sikts ar tik kel kon klu der te med 

Ta bell 1  Pa si en tens skå rer på Child ren’s Ob ses si ve Com pul sive In ven to ry (CHOCI) før og ett er be hand ling  
(kun ut sagn der pa si en ten skå ret på symp to mer). Gra de ring: 1 = ikke, 2 = litt, 3 = vel dig

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

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 1.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 14.1.2020, 
 godkjent 23.1.2020.

hand ling hos barn med til leggs van s ker, er det 
li ke vel vik tig å til pas se be hand lin gen til bar
nets for ut set nin ger (9). For den ne pa si en ten 
in ne bar det sjeld ne re kon sul ta sjo ner enn det 
som er van lig, og at be hand lin gen ble gjen
nom ført av for eld re ne med vei led ning over 
te le fon.

at i hvert fall de med lett e re grad av slike vans
 ker kan ha ef ekt av psy ko lo gisk be hand ling 
(14).

I tråd med den ne stu di en har også tid li ge re 
ka sui stik ker vist at det er mu lig å be hand le 
barn med kog ni ti ve van s ker, også for tvangs
li del ser (15). For å lyk kes med psy ko lo gisk be

KRIS TIN ROM VIG ØVER GAARD
er ph.d., spe sia list i barne og ung doms psy kia tri 
og fors ker.
For fatt e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

BEA TE ØR BECK
er ph.d., psy ko log spe sia list og fors ker.
For fatt e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Lun ge me di sinsk av de ling
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GUS TAV LEH NE
Sek sjon for lym fom og ind re me di sin
Av de ling for kreft be hand ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ra di um hos pi ta let

En mann i 40-åre ne  
med øken de puste van s ker

En tid li ge re frisk mann ble inn lagt 
på lo kal sy ke hu set med øken de 
dys pné, fe ber fø lel se og re du sert 
all menn til stand. I lø pet av kort tid 
ble han kri tisk syk med re spi ra sjons
svikt og in fil tra ter i lun ge ne. Først da 
et sjel dent, im mu no lo gisk syn drom 
ble mis tenkt, ble det kon klu dert med 
al vor lig ba ken for lig gen de syk dom.

En tid li ge re frisk mann i 40-åre ne ble 
inn lagt på lo kal sy ke hu set med spørs-
mål om en do kar ditt. Han had de fle re 
ukers sy ke his to rie med fe ber fø lel se, 
vekt tap på cir ka 5 kg, tørr hos te og 
natte svett e. Fast le gen had de av dek ket 

en an tatt ny opp stått bi lyd over hjer tet. Pa si en ten 
be skrev øken de dys pné og på fal len de dår lig kon-
di sjon. Han røk te ikke, had de in gen al ler gi er og 
bruk te in gen fas te me di si ner. Han had de kon tor-
jobb, og sy ke his to ri en gav in gen mis tan ke om 
mil jø fak to rer som kun ne på vir ke lun ge funk sjo-
nen. To må ne der tid li ge re had de han blitt ope rert 
for en dis tal radiusfraktur med åpen reposisjon 
og inn sett ing av ti tan pla te. Ved kon troll av frak-

tu ren var det til freds stil len de for hold og in gen 
tegn til in fek sjon.

Funn ved kli nisk un der sø kel se ble be skre vet 
som nor ma le. Det var in gen cya no se, og det ble 
ikke pal pert for stør re de lym fe knu ter el ler hepato-
splenomegali. Aus kul ta sjon av hjer tet og lun ge ne 
var nor mal, og pe ri fer ok sy gen met ning var 96 % 
i rom luft.

Blod prø ver vis te SR 31 mm/time (re fe ran se om-
rå de 1 – 12 mm/time), CRP 18 mg/l (0,0 – 4,0 mg/l), 
prokalsitonin 0,21 ng/ml (< 0,5 ng/ml), he mo glo-
bin 11,9  g/dl (13,4 – 17,0  g/dl), fer ri tin 720 µg/l 
(30 – 400 µg/l), laktatdehydrogenase 1 733 U/l 
(105 – 205 U/l), INR 1,3 (0,8 – 1,2), fib ri no gen 4,3 g/l 
(2,0 – 4,0 g/l), D-di mer < 0,27 mg/l (0,0 – 0,4 mg/l). 
Øv ri ge prø ver in klu dert le ver prø ver, nyre prø ver, 
elek tro lytt er, NT-ProBNP (N-ter mi nalt pro-B-type 
nat ri ure tisk pep tid), MCV og an tall re ti ku lo cytt er 
var nor ma le. Urinstiks vis te 1+ på al bu min. Hur-
tig test for mo no nuk le ose (Mono spot) var ne ga tiv. 
Rønt gen av lun ge ne på vis te ikke pa to lo gi. Ved 
ek ko kar dio gra fi fant man ikke hol de punk ter for 
en do kar ditt, og el lers var det upå fal len de for hold, 
bort sett fra en li ten aor tain suf  si ens.

Fe ber og ge ne rell syk doms fø lel se er en van lig 
pro blem stil ling og kan ha man ge år sa ker. 
 Pa si en ten ble ut re det bredt med tan ke på in
fek si ø se og ikkein fek si ø se in flam ma to ris ke 

PÅL AUKRUST
Sek sjon for kli nisk im mu no lo gi og in fek sjons
medisin
Av de ling for rev ma to lo gi, hud og in fek sjons
sykdom mer
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let

Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo

JEZABEL R. ROD RI GUEZ
Sek sjon for tho rax, kar og in ter ven sjons ra dio lo gi
Kli nikk for ra dio lo gi og nu kle ær me di sin
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål sy ke hus

OLE HEN NING SKJØNS BERG
Forsk nings og ut vik lings sek sjo nen
Lun ge me di sinsk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål sy ke hus

Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo

til stan der samt ma lig ni tet. Man fant lav kon
sen tra sjon av he mo glo bin og mar kert for 
høyet kon sen tra sjon av laktatdehydrogenase 
(LD). LD fin nes i cy to plas ma i alle krop pens 
cel ler, og en zym kon sen tra sjo nen er i uli ke vev 
1 500 – 5 000 gan ger høy ere enn i plas ma. LD er 
der for en uspe si fikk mar kør på cel le ska de. En 
rek ke til stan der kan gi for høy e de ver di er. Hos 
den ne pa si en ten var det in gen hol de punk ter 
for he mo ly se, lun ge em bo lis me, hjer te in farkt 
el ler le ver syk dom.

Til stan den ble vur dert å være en uav klart 
sy ste misk syk dom. CTun der sø kel se av hal sen, 
bryst kas sen, bu ken og bek ke net vis te kun 
sple no me ga li. For øv rig var ny rer, bi ny rer, 
 le ver og lungeparenkym upå fal len de, og det 
var in gen lym fa de no pa ti. På blod ut stryk ble 
det be mer ket aty pis ke monocytter hvor av 
 en kel te var «blastlignende». Det ble der for 
også gjort bein margs un der sø kel se i form av 
bi op si, as pi rat til væs ke strøms cy to me tri, mu
ta sjons ana ly ser og utstryk. Bein margs bi op si 
vis te over mid dels cel le rik marg uten hol de
punk ter for neo pla si. Væs ke strøms cy to me tri 
vis te et ge ne relt «ak ti vert» bil de pas sen de 
med in fek sjon el ler in flam ma sjon. Pa si en ten 
ble ut skre vet uten be hand ling, men med av
ta le om snar lig po li kli nisk time.
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De nes te da ge ne had de pa si en ten fort satt epi so-
der med subfebrilia og øken de dys pné, i til legg til 
ge ne relt ned satt all menn til stand. Det ble ut ført 
PET-CT, som vis te tegn til ut bredt, dif ust opp tak 
av 18F-fluordeoksyglukose (18F-FDG) i beg ge lun ger 
samt re ak tiv milt og bein marg (fi gur 1). Dif e ren-
si al dia gno ser som ble fore slått, in klu der te in fek-
sjon, lym fom og hypersensitivitetspneumonitt.

PETCT er en mo da li tet der PET og mul ti snittCT 
kom bi ne res. Den van lig ste mar kø ren er ra dio
ak tivt 18FFDG, en glukoseanalog som fun ge rer 
som mar kør for me ta bolsk ak ti vi tet i vev. PET
de tek to ren re gist re rer hvor den ra dio  aktive 
strå lin gen kon sen tre res i krop pen, og dett e 
kor re le res til de ana to mis ke struk tu re ne på 
CTbil de ne. Økt 18FFDGopp tak på PET  CT kan 
f.eks. ses ved økt cel le de ling i ma lig ne svuls ter, 
økt ak ti vi tet i leu ko cytt er ved in fek sjo ner og 
ved ikkein fek si ø se in flam ma sjons til stan der.

Pa si en ten fikk po li kli nisk opp føl ging fem da ger 
ett er ut skri vel se. På grunn av mis tan ke om in fek-
si øs pro sess i lun ge ne ble det for skre vet en an ti-
bio ti ka kur med azitromycin i 14 da ger. Pa si en ten 
ble også hen vist til lun ge spe sia list for vur de ring.

Ved un der sø kel se på lun ge po li kli nikk tre uker 
se ne re fant man belg funk sjon og to tal lun ge
ka pa si tet i ned re nor mal om rå de og re du sert 
dif u sjons ka pa si tet, som var 44 % av for ven tet. 
Til stan der som kan føre til en kom bi na sjon av 
re la tivt vel be vart belg funk sjon kom bi nert 
med ned satt gass dif u sjon, er bl.a. in ter sti 
tielle lun ge syk dom mer, pul mo nal vas ku lær 
syk dom, ane mi, hepatopulmonalt syn drom 
og økt karboksyhemoglobin (1).

Ut fra funn og sy ke his to rie ble det kon klu dert 
med lun ge syk dom som år sak til pa si en tens pla-
ger. Få da ger ett er un der sø kel sen rap por ter te pa-
si en ten om øken de symp to mer. Han mått e nå 
hvile to gan ger når han gikk opp trap pen hjem-
me, fikk an fall med dys pné ved gan ge på flat-
mark og had de sta dig fe ber.

En uke ett er siste kon takt ble det tatt blod prø-
ver som vis te CRP 25 mg/l (0,0 – 4,0 mg/l), LD sti-
gen de til > 2 500 U/l (105 – 205 U/l) og an gio ten sin-
kon ver te ren de en zym (ACE) 90 U/l (18 – 65 U/l). 
Som tid li ge re had de pa si en ten lett ane mi og nor-
ma le leu ko cytt- og blod pla te ver di er. Pe ri fer ok sy-
gen met ning var falt til 92 % (94 – 99 %). Analyse av 
ar te ri ell blod gass vis te 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), base over skudd 
−5  mmol/l (±3  mmol/l) og lak tat 2,5  mmol/l 
(0,4 – 0,8 mmol/l). Lav pO2 og sam ti dig lav pCO2 
var for en lig med ok sy ge ne rings svikt til tross for 
hy per ven ti la sjon.

CT av bryst kas sen vis te nå at det i lø pet av fire 
uker var til kom met bi la te ra le, flekk vi se matt
glassfortetninger med ut spa ring av lun ge top
pe ne og helt ba sa le de ler av lun ge ne (fi gur 2). 
I til legg til dif e ren si al dia gno se ne be skre vet 
på PETCT ble in ter sti ti el le syk dom mer og 
blød ning grun net vas ku litt fore slått som dif
fe ren si al dia gno ser.

Pa si en ten ble raskt dår li ge re og ble inn lagt på 
lo kal sy ke hu set fem da ger se ne re. Da gen ett er ble 
han over flytt et til lun ge me di sinsk av de ling ved et 
stør re sy ke hus for vi de re ut red ning. Ut fra fun -
nene som fore lå på dett e tids punk tet, ble in ter sti-
ti ell lun ge syk dom mis tenkt. Til tross for for høy e de 

ACE-ver di er pas set det kli nis ke og ra dio lo gis ke 
bil det dår lig med sar koi do se. In fek sjo ner, in klu-
dert Pneumocystis jiroveci-pneu mo ni, ble også 
fort lø pen de vur dert. Det var in gen hol de punk ter 
for at pa si en ten had de ned satt im mun for svar.

Pa si en ten ble bron ko sko pert med nor ma le en-
dobronkiale funn for uten lett in ji ser te slim hin ner. 
Cel le tel ling i bron ko al veo lær lavage-væs ke vis te 
16 % polymorfnukleære gra nu lo cytt er (< 3 %), 40 % 
lym fo cytt er (10 – 15 %) og 44 % mak ro fa ger (> 85 %). 
Prø ven ble også sendt til væs ke strøms cy to me-
trisk, cy to lo gisk og mik ro bio lo gisk un der sø kel se.

Analyse av cel ler i bron ko al veo lær lavage væske 
kan være et nytt ig dia gnos tisk hjel pe mid del 
hos pa si en ter med mis tenkt in ter sti  tiell lun ge
syk dom. Hos den ne pa si en ten fant man over
vekt av lym fo cytt er, noe som er as so siert med 
blant an net gra nu lo ma tøs in flam ma sjon (sar
koi do se, hypersensitivitetspneumonitt), non
spe si fikk in ter sti ti ell pneu mo ni, le ge mid del 
reak sjo ner, lym fo id in ter sti ti ell pneu mo ni, 
kryp to gen or ga ni se ren de pneu mo ni og lym
fom (2, 3). Det ble ikke fun net ma lig ne cel ler 
ved cy to lo gisk un der sø kel se av væs ken fra 
bron ko al veo lær lavage. Mik ro bio lo gis ke prø
ver, in klu dert P. jiroveci, var ne ga ti ve.

Pa si en tens til stand for ver ret seg yt ter li ge re. 
Han føl te seg ge ne relt med tatt og svim mel, og 
had de ved va ren de fe ber og natte svet te. Han 
 had de nå en re spi ra sjons fre kvens på 20 pust/
min. Analyse av blod gass tatt i rom luft vis te 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), base over skudd 
−6  mmol/l (±  3  mmol/l) og lak tat 4,7  mmol/l 
(0,4 – 0,8 mmol/l).

Fi gur 1  PETCT vis te kraf tig opp tak av 18Ffluordeoksyglukose dif ust i lungeparen 
kymet (gult).

Fi gur 2  CT av lun ge ne med flekk vi se, bi la te ra le mattglassfortetninger (pi ler).

Se også debattartikkel side 537 
Engelsk oversettelse og redaksjonell  

kommentar på tidsskriftet.no
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Kli nisk un der sø kel se og blodgassanalyse var 
for en lig med øken de re spi ra sjons svikt uten 
CO2re ten sjon. Lak tat ver di over 4,0 mmol/l 
 be teg nes van lig vis som laktacidose, men hos 
den ne pa si en ten var aci do sen både re spi ra to
risk og me ta bolsk kom pen sert. År sa ker til 
laktacidose in klu de rer hy po per fu sjon av vev, 
dia be tes mellitus, al ko ho lis me, hivin fek sjon, 
mi to kond rie dys funk sjon og en kel te me di ka
men ter (4). I til legg kan det ses høye lak tat ver
di er ved ma lig ne syk dom mer.

Ny CT-un der sø kel se av bryst kas sen tatt cir ka seks 
uker ett er før s te inn leg gel se på lo kal sy ke hus vis te 
ty de lig pro gre sjon av bi la te ra le lun ge for tet nin ger, 
og det var ikke hol de punk ter for lun ge em bo lis me. 
Lun ge funk sjons un der sø kel ser vis te ytt er li ge re 
 re duk sjon av lun ge vo lu mer og fort satt re du sert 
dif u sjons ka pa si tet.

Til tross for en om fatt en de ut red ning var det 
fort satt ikke av klart hva som feil te pa si en ten. 
Han ble raskt dår li ge re, både all ment og re
spi ra to risk, til tross for be hand lin gen som ble 
for søkt. Man øns ket lun ge bi op si, og bron ko
sko pisk bi op si med kryoprobe ble dis ku tert. 
På grunn av re spi ra sjons svikt av sto man fra 
den ne un der sø kel sen i frykt for pneu mo tho
rax og blød ning.

På grunn av mis tan ke om en in ter sti ti ell lun ge-
syk dom i rask ut vik ling ble det star tet be hand ling 
med pred ni so lon (60 mg × 1 per os) og cefotaksim 
(2 g × 3 in tra ve nøst). Ett er opp start av be hand ling 
med kor ti kos te roi der og an ti bio ti ka føl te pa si en-
ten seg bedre. Imid ler tid til kom stig ning i le ver-
en zym ver di er, uten at man fant pa to lo gis ke for-
and rin ger ved ul tra lyd un der sø kel se av le ver og 
gal le vei er. Grun net usik ker het rundt år sa ken til 
le ver på virk nin gen, ble cefotaksim se po nert og 
er statt et av pe ni cil lin (1,2 g × 4 in tra ve nøst).

Le ver en zym ver di ene fort satt e li ke vel å sti ge, og 
pa si en ten ble igjen raskt dår li ge re. Ny bron ko -
skopi vis te nok en gang nor ma le endobronkiale 
for hold, og ana ly ser ett er bronkeoalveolær lavage 
vis te et lym fo cytt do mi nert bil de uten funn av ma-
lig ne cel ler.

Ved va ren de fe ber, sple no me ga li, for høy et LD-
ver di på 1 695 U/l (105 – 205 U/l) og fer ri tin på 2 085 
µg/l (30 – 400 µg/l), i til legg til lun ge for and rin -
gene, gav nå mis tan ke om at pa si en ten kun ne ha 
den sjeld ne og al vor li ge til stan den hemofago-
cytisk lymfohistiocytose. Høye ver di er av tri gly se-
ri der på 8,11 mmol/l (0,45 – 2,60 mmol/l) og svært 
høye ver di er av lø se lig in ter leu kin-2-re sep tor (IL-
2-re sep tor) på 12 379 U/ml (158 – 623 U/ml) styr ket 
den ne mis tan ken. Ved ny bein margs un der sø kel se 
ble det imid ler tid ikke på vist hemofagocytose 
 el ler beinmargsfremmede cel ler. Pa si en ten had de 
hel ler ikke cytopeni (neutopeni el ler trom bo cy to-
pe ni), noe som er van lig ved al vor lig hemofago-
cytisk lymfohistiocytose.

Hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) er 
en hyperinflammatorisk, livs tru en de til stand 
som skyl des eks es siv ak ti ve ring av det cel lu
læ re im mun ap pa ra tet (mak ro fa ger, cy to tok
sis ke T cel ler). Ut lø sen de år sak hos voks ne er 
of test ma lig ne he ma to lo gis ke syk dom mer 
(56 %), sær lig nonHodgkins lym fom (35 %), 
el ler in fek sjon (24 %) (5). Den ak tu el le pa si en
ten inn frid de et til strek ke lig an tall kri te ri er 
(fem av åtte) for å stil le dia gno sen (ta bell 1) 
(6). Ved HLH er det av gjø ren de for pro gno se 
og be hand ling å finne ut lø sen de år sak. Be
stem mel se av se rum nivå av lø se lig IL2re sep
tor som tegn på Tcel le ak ti ve ring er vik tig, og 
ved svært høye ver di er, som hos den ne pa  sien
ten, var lym fom en høyst ak tu ell dif e ren si al
dia gno se. De høye LDver di ene trakk i sam me 
ret ning.

På grunn av mis tan ke om hemofagocytisk lymfo-
histiocytose med ba ken for lig gen de ma lign he ma-
to lo gisk syk dom ble pa si en ten over flytt et til in ten-
siv av de lin gen på Riks hos pi ta let, der Av de ling for 
blod syk dom mer og Sek sjon for kli nisk im mu no-
lo gi og in fek sjons me di sin ved Oslo uni ver si tets-
sy ke hus er lo ka li sert. Pa si en ten ble opp fatt et som 
vå ken og klar, men var subfebril og ok sy gen kre-
ven de.

I lø pet av fire da ger for ver ret til stan den seg 
raskt med fal len de ok sy gen met ning, av ta gen de 
diu re se og sti gen de ver di er på le ver prø ver. Det ble 
tatt ny PET-CT, og den ne vis te nå, i til legg til lunge-
 for and rin ge ne, hepatosplenomegali og oppfylnin-
ger i bi ny re ne med svært høyt 18F-FDG-opp tak, noe 
som kun ne tyde på lym fom. Det ble der for tatt 
la pa ro sko pisk bi op si fra venst re bi ny re. Før svar 
på bi op si en fore lå, ble det på vi tal in di ka sjon og 
sterk mis tan ke om at pa si en ten had de et ag gres-
sivt lym fom, star tet be hand ling med syklofosfa-
mid (400 mg in tra ve nøst) dag 1 – 5 og deksameta-
son (10 mg × 2 in tra ve nøst).

Det fin nes in gen spe si fikk be hand ling mot 
hemofagocytisk lymfohistiocytose, men sik
te  må let er å bremse el ler opp he ve vevsdes
truerende hy per in flam ma sjon. Den klas sis ke 
be hand lin gen har vært en kom bi na sjon av 
deksametason og eto po sid (7). Im mun sup pri
me ren de be hand ling med panlym fo cytt anti
stof et alemtuzumab, kalsinevrinhemmeren 
ciklosporin og antitymocyttglobulin (ATG) 
bru kes også (6). Det vik tig ste an greps punk tet 
for be hand ling er imid ler tid den ut lø sen de 
år sa ken til syk dom men. Hos den ne pa si en ten 
valg te vi å star te med syklofosfamid og deksa
metason, som beg ge er virk som me ved lym
fom, og som i dett e til fel let gav en øye blik ke
lig an ti in flam ma to risk ef fekt. Eto po sid er 
van ske lig å do se re ved hy po al bu mi ne mi og 
ble først lagt til ett er at al bu min ver di ene var 
nor ma li ser te.

De svært høye lak tat ver di ene (høy es te ver di 
19 mmol/l og sam ti dig pH 7,18) had de ikke latt seg 
kor ri ge re med bikarbonattilførsel. Ni vå ene nor-
ma li ser te seg først ett er opp start av cy to sta ti ka-
be hand ling, hvil ket in di ker te at lak tat pro duk sjo-
nen var dre vet av kreft cel ler. Dett e fe no me net 
kal les Warburg-ef ek ten, og in ne bæ rer at tu mor-
cel le ne har økt gly ko ly se, og at py ru vat om dan nes 
til lak tat selv un der aero be be tin gel ser (8). Tre 
da ger ett er opp start av be hand ling fore lå his to-
lo gisk dia gno se. Bi op si av bi ny re vis te dif ust stor-
cel let B-cellelymfom og ak ti vert B-cel le ty pe, po si-
tiv for B-cel le mar kø ren CD79a, som er as so siert 
med eks tra no dal syk dom.

På dag 6 ble det gitt mo di fi sert CHOP-kur (syk-

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 √
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margs bi op si er uten at dett e kun ne på vi ses. 
Bil det ble do mi nert av re spi ra sjons svikt og 
ra dio lo gis ke funn i lungeparenkymet som ut
vik let seg raskt. Pri mær lun ge syk dom var der
for len ge den vik tig ste ar beids hy po te sen.

Udiag nos ti sert ma lign syk dom er ikke en 
hyp pig år sak til re spi ra sjons svikt, og det kan 
ta tid før en dia gno se fore lig ger. Of test vil det 
dreie seg om spred ning fra so li de tu mo rer i 
form av lymfangitis carcinomatosa, og pro
gno sen er da dår lig. Lym fom som år sak til 
re spi ra sjons svikt er sjel den (10, 11).

Mis tan ken om hemofagocytisk lymfohistio
cytose (HLH) før te der for til at fo ku set i ut red
nin gen av den ne pa si en ten end ret seg dras
tisk. Høy kon sen tra sjon av laktatdehydro
genase og lø se lig in ter leu kin2re sep tor styr
ket mis tan ken om lym fom. Sy ke his to ri en 
un der stre ker også at det kan være be hov for 
å gjen ta un der sø kel ser som CT og PETCT selv 
om dis se i ut gangs punk tet ikke har gitt av kla
ring. Hos al vor lig syke voks ne pa si en ter der 
HLH mis ten kes, vil det være sterk in di ka sjon 
for rask og grun dig dia gnos tikk med tan ke på 
un der lig gen de ma lign syk dom, i før s te rek ke 
lym fom, noe den ne ka sui stik ken il lust re rer.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 28.10.2019, før s te re vi sjon inn sendt 6.2.2020, 
 godkjent 3.3.2020.

lofosfamid, doksorubicin, vinkristin, deksameta-
son). Pa si en tens til stand for ver ret seg med øken de 
ok sy gen be hov og ut mat tel se, og han had de 
 van s  ker med å hol de frie luft vei er. Det ble der for 
be slutt et å in tu be re pa si en ten. Han had de hy po-
al bu mi ne mi og væs ke re ten sjon med vekt opp-
gang på 22 kg, som se ne re ble kor ri gert med dia-
ly se be hand ling.

Pa si en ten ble eks tu bert ett er fem da gers be-
hand ling med re spi ra tor. Da gen ett er ble han 
over flytt et til Av de ling for kreft be hand ling ved 
Ra di um hos pi ta let, der man fort satt e in ten siv kje-
mo te ra pi med blokk-ku rer (GMALL02). For lø pet 
var kom pli sert med bi ny re bark svikt, utt alt obs ti-
pa sjon og pseu do ob struk sjon av tykk tar men 
(Ogilvies syn drom). Ved slutt eva lue ring fem må-
ne der ett er be hand lings start var det nær mest 
full sten dig til ba ke gang av alle tid li ge re på vis te 
for and rin ger i lun ge ne og bu ken. Tre år ett er av-
slutt et be hand ling had de pa si en ten in gen tegn 
til re si div.

Dis ku sjon

Lym fom kan ma ni fes te re seg på uli ke må ter 
og kan være van ske lig å dia gnos ti se re. Pa si en
ter med dif ust stor cel let Bcellelymfom er 
ofte al vor lig syke med all menn symp to mer 
(fe ber, natte svett e, vektt ap), ut bred te tu mor

for and rin ger og rask syk doms pro gre sjon. 
Mis tan ke om lym fom ett er gitt e kri te ri er ut
lø ser så kalt pak ke for løp for lym fo mer. Me di an 
al der ved syk doms de but er re la tivt høy (70  år), 
og like man ge menn som kvin ner får den ne 
for men for lym fom. Syk dom men kre ver rask 
be hand ling på sy ke hus med spe si al kom pe
tan se på om rå det. Ube hand let har pa si en te ne 
en le ve tid på høyst noen må ne der. Nes ten 
40 % av pa si en te ne har pri mær eks tra no dal 
syk dom. Dia gno sen stil les ved immun pa to
logisk un der sø kel se av ferskt ma te ria le, helst 
kir ur gisk skjæ re bi op si, even tu elt utt ak av hele 
lym fe knu ter. Der som kli nisk un der sø kel se og 
CT fra hals til bek ken ikke av dek ker pa to  lo
giske for and rin ger til gjen ge li ge for  bi op si, er 
det nytt ig å sup ple re med FDGPETCT, som 
den ne ka sui stik ken il lust re rer. Hos al vor lig 
syke pa si en ter må man strekke seg langt 
for å få gode bi op si er av vev som fram står pa
to lo gisk på PETCT el ler CT. Vi reg ner i dag 
med at minst 60 % av alle pa si en te ne med dif
fust stor cel let Bcellelymfom blir ku rert for 
syk dom men med kom bi nert kjemoimmun
terapi (9).

Pre sen ta sjons for men hos den ne pa si en ten 
var ved va ren de fe ber, dys pné og re du sert all
menn til stand. Han had de svært rask syk
doms pro gre sjon, fra symp tom fri til kri tisk 
syk i lø pet av to må ne der. Man tenk te tid lig på 
ma lig ni tet, og det ble blant an net tatt to bein
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Sar kom i hjer tet

En tid li ge re frisk og vel fun ge ren de 
ung kvin ne ble inn lagt på akutt psy
kiat risk av de ling med spørs mål  
om de pres siv psy ko se. Det skul le  
vise seg at hun had de et stort sar
kom i venst re at ri um.

En kvin ne i slut en av 20-åre ne ble 
fri vil lig inn lagt på akut psy kiat risk 
av de ling med spørs mål om de pres-
siv psy ko se. Hun var tid li ge re frisk, 
men had de siste må ned før inn leg-
gel sen hatt in flu en sa lig nen de 

symp to mer med re du sert fy sisk form, søvn-
pro ble mer og et er hvert psy ko tis ke symp to-
mer i form av hørselshallusinose og pa ra no-
ide fore stil lin ger om over våk ning. Hun hør te 
en stem me som sa at «du vil dø om du sov ner» 
og «pust, el lers kom mer du til å dø».

Ved mot ak ble pa si en ten vur dert som psy-
ko tisk, men ikke de pri mert, og det ble star tet 
an ti psy ko tisk be hand ling. Blod tryk ket var på 
148/102 mm Hg og pul sen 101 slag/mi nut, vur-
dert som be tin get i angst og uro. De før s te 
da ge ne et er inn leg gel sen var hun pre get av 
slapp het og sli ten het, og hun fikk et er hvert 
hals vondt og fe ber. CRP ble målt til 113 mg/l 

(re fe ran se ver di 0 – 4 mg/l) og leu ko cyt er 14,7 · 
109/l (re fe ran se ver di 3,5 – 10,0 ·109/l).

Hun ble vur dert so ma tisk i me di sinsk mot-
tak, og man star tet be hand ling med an ti bio-
ti ka for akut fa ryn git. Det e ga noe ef ekt på 
CRP- og leukocytverdiene, men ved va ren de 
for høy et senk nings re ak sjon på 60 mm (re fe-
ran se ver di 1 – 17 mm). Det ble av dek ket ane mi 
med he mo glo bin ni vå på 9,7 g/dl (re fe ran se-
ver di 11,7 – 15,3 g/dl), som man an tok kun ne 
være se kun dært til kraf ti ge men strua sjons-
blød nin ger.

Pa si en tens all menn til stand for ver ret seg 
 yt er li ge re, med svim mel het, tung pus tet het, 
høy re spi ra sjons fre kvens og puls, noe som 
dels ble opp fat et som bi virk nin ger av den an-
ti psy ko tis ke me di si ne rin gen. Ved ny so ma tisk 
un der sø kel se på psy kia trisk av de ling  hør te 
man split et 2. hjer te tone og en uspe si fi sert 
bi lyd i form av gnis se/suse ly der. Det ble på vist 
kre pi ta sjo ner ba salt over lun ge ne og øde mer 
i un der eks tre mi te te ne. EKG vis te sinustaky-
kardi uten tegn til is ke mi. Pa si en ten ble inn-
lagt på me di sinsk av de ling for av kla ring av 
so ma tisk til stand. Hun frem stod da uten al vor-
li ge psy kia tris ke symp to mer og med bed ret 
evne til å gjø re rede for egen si tua sjon.

Bil de dia gnos tisk ut red ning med rønt gen 
tho rax (fi gur 1) vis te funn som kun ne pas se 
med stuv ning. Pa si en ten var ung uten kjent 
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hjer te syk dom, og man vur der te der for stuv-
ning som mind re sann syn lig. Ut ifra rønt gen-
bil de ne ble det reist mis tan ke om luft veis -
infek sjon el ler mu lig in ter sti ti ell lun ge syk-
dom, dif e ren si al dia gnos tisk stuv ning. CT 
tho rax (fi gur 2) av dek ket en oppfylning i 
venst re at ri um og be kref tet tegn til stuv ning. 
Ek ko kar dio gra fi vis te en stor ekkohomogen, 
velavgrenset og stil ket tu mor ut gå en de fra 
atrieseptum, som nær ut fyl te venst re at ri um 
og i dia sto le ob struer te mitralostiet. Fun net 
ga mis tan ke om myk som. Hun had de sik ker 
leie be tin get dys pné ved un der sø kel sen.

Pa si en ten ble over flyt et til uni ver si tets -
sykehus og ope rert med ek si sjon av tu mor i 
venst re at ri um nær sep tum. Per ope ra tivt av-
dek ket man yt er li ge re en tu mor i venst re at-
ri um ved bak re mitralannulus, som også ble 
ek si dert. Få uker et er ope ra sjo nen ble det 
over ras ken de på vist re si div i venst re at ri um. 
I til legg var det se pa ra te tumorsuspekte le sjo-
ner i høy re og venst re at ri um. Den his to lo -
giske dia gno sen vis te seg å være intimalt sar-
kom. Po si tron emi sjons to mo gra fi (PET)-CT 
på vis te to me ta sta ser i ma ge sek ken.

Cel le gift be hand ling ble igang sat, og hun 
re spon der te be ty de lig. Det ble gjort om fat -
tende ra di kal re sek sjon av re si di vet i hjer tet 
samt fjer ning av me ta sta ser i ma ge sek ken. 
Post ope ra tiv strå le be hand ling av hjer tet ble 
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vur dert, men man valg te å av stå grun net høy 
ri si ko for hjer te svikt på lang sikt. Hun føl ges 
nå hver 3. må ned med CT av hjer tet og tran s -
øso fa geal ek ko kar dio gra fi med tan ke på lo kalt 
re si div, og CT av tho rax, ab do men og bek ken 
med tan ke på me ta sta ser. Pa si en ten har ikke 
hat be hov for kon takt med psy kisk hel se vern 
el ler brukt psy ko far ma ka et er ut skriv nin gen 
fra psy kia trisk av de ling, selv om hun opp le ver 
at pro ses sen med cel le gift og ope ra sjo ner har 
vært en stor be last ning. Et år et er inn leg gel-
sen på psy kia trisk av de ling har hun in gen psy-
kia tris ke symp to mer el ler søvn pro ble mer.

Dis ku sjon

Over 75 % av pri mæ re tu mo rer i hjer tet er be-
nig ne. Myk som er van ligst blant dis se, mens 

sar kom er hyp pigst blant ma lig ne tu mo rer 
(1). Intimalt sar kom er en svært sjel den og al-
vor lig dia gno se med dår lig pro gno se. Be hand-
lin gen er ra di kal kir ur gisk re sek sjon hvis mu-
lig, noe som ofte in ne bæ rer om fat en de kir-
ur gi på vi ta le struk tu rer. Neoadjuvant kje mo-
te ra pi kan være ak tu elt, men ty pisk ope re res 
pa si en te ne akut på vi tal in di ka sjon uten tid 
til det e. Be tyd nin gen av ad ju vant be hand ling 
er uav klart (2, 3). Bil de dia gnos tikk av hjer te-
tu mo rer er ut ford ren de, spe si elt ved lav tet e 
tu mo rer med lite kon trast opp tak, som kan 
lig ne be nig ne myk so mer og trom bo em bo lisk 
syk dom. CT og even tu elt MR av hjer tet samt 
ek ko kar dio gra fi bru kes ved ut red ning og kon-
trol ler (4). Tu mo rer i hjer tet kan ha uspe si fik-
ke symp to mer (5), noe som kan føre til at til-
stan den opp da ges på et sent sta di um. Hvis de 
er i venst re at ri um, er det ty pisk å få symp to-

mer på hjer te svikt, som dys pné, ortopné, øde-
mer, hos te og ut mat el se. Em bo lis me til sy-
stem krets lø pet fra tu mor frag men ter el ler 
trom ber kan fore kom me (1). Vår pa si ent had-
de blant an net symp to mer på hjer te svikt, og 
man kan spe ku le re i om hen nes psy kia tris ke 
symp to mer mu li gens var be tin get i lang va -
rige søvn pro ble mer, som igjen var for år sa ket 
av hjer te tu mo ren med leie av hen gig dys pné.

Ka sui stik ken il lust re rer be tyd nin gen av 
grun dig anam ne se, god so ma tisk un der sø -
kelse og opp føl ging av av vi ken de blod prø ve-
svar hos psy kia tris ke pa si en ter.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 30.6.2019, før s te re vi sjon inn sendt 18.11.2019, 
 godkjent 6.2.2020.

Fi gur 1  Rønt gen tho rax vis te retikulonodulære for tet nin ger, strut en de lun ge kar, 
Kerley B-lin jer og for stør ret hjer te.

Fi gur 2  Ak si alt CT-bil de med in tra ve nøs kon trast vis te en 4,5 × 2,5 cm lavatenue- 
rende oppfylning i venst re at ri um som ra ger inn i venst re ven trik kel, samt små 
meng der bi la te ral pleuravæske.
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Vi ser etter nye fagvurderere innen radiologi, psykiatri,  
hematologi, medisinsk onkologi og gastroenterologisk kirurgi. 

Du må være lege og har startet minst LIS2 innenfor et av de 
nevnte fagområdene.  For å sikre tilgang av yngre leger settes  

en øvre grense på 50 år.

Opplæringen består av et 1-dags intensivkurs, som avholdes  
onsdag 23. september 2020 i Tidsskriftets redaksjonslokaler.  

Kurset er gratis, og Tidsskriftet dekker utgifter til reise.  

Send en kort beskrivelse av deg selv og CV til  
redaksjonen@tidsskriftet.no innen 15. mai.

Vil du bli fagvurderer  
for Tidsskriftet?



58 5TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  6,  2020;  140 58 5

MEDISIN OG TALL

Kan sta tis tikk si noe om me ka nis mer?

Klas sis ke ana ly ser av ran do mi
ser te kli nis ke for søk for tel ler oss 
om en be hand ling vir ker, men 
ikke hvor for. Kan vi finne sva ret 
ved hjelp av me di e rings ana ly
ser?

Me di e ring for tel ler oss om år saks me ka nis mer. 
En av his to ri ens mest si ter te sta tis tikk  artik ler 
er skre vet av Reu ben M. Ba ron og David A. 
 Ken ny og hand ler om me di e ring av kau sa le 
ef ek ter (1). Men selv om ar tik ke len har mer 
enn 80 000 si te rin ger i Google Schol ar, er for
fat er nes for slag til me di e rings ana ly se om
stridt og pro ble ma tisk. Nå fin nes det dess uten 
bedre me to der for å stu de re me di e ring.

Hva er me di e rings ana ly se?
Det er in gen tvil om at ran do mi ser te kli nis ke 
for søk kan for tel le oss om en be hand ling vir
ker. Men ran do mi ser te for søk sva rer ikke 
 di rek te på det nær lig gen de spørs må let om 
hvor for be hand lin gen vir ker.

For eks em pel har man ge ran do mi ser te for
søk vist at sta ti ner re du se rer både ko le ste rol
ni vå et og ri si ko en for hjer te syk dom. Men det 
er li ke vel ikke sik kert at ef ek ten på ko le ste rol 
fullt ut for kla rer hvor dan sta ti ner kan mot vir
ke ut vik ling av hjer te syk dom – and re me ka
nis mer kan også bi dra, blant an net kan sta 
tiner re du se re in flam ma sjon.

Et an net eks em pel er spørs må let om ef ek
ten av te ra peu tisk al li an se i psy ko lo gisk be
hand ling. Man ge stu di er hev der at en god 
te ra peu tisk al li an se er es sen si elt for at fle re 
ty per psy ko lo gisk be hand ling skal ha ef ekt. 
Det kan likevel være re le vant å vite hvor vik tig 
den te ra peu tis ke al li an sen er for uli ke be
hand lings for mer, blant an net for å til pas se 
be hand lin gen til uli ke in di vi der.

Slike spørs mål, som alt så hand ler om me
ka nis mer, til hø rer feltet me di e rings ana ly se. I 
de to eks emp le ne oven for er spørs må let i hvil
ken grad ef ek ten me di e res av hen holds vis 
end ring i ko le ste rol og te ra peu tisk al li  anse, 
så kal te me dia to rer. Man skil ler mel lom en 
 di rek te ef ekt av be hand lin gen og en in di rek
te ef ekt som for mid les via me dia to ren.

Van li ge feil i me di e rings ana ly se
Den be røm te ar tik ke len til Ba ron og Ken ny (1) 
over så es sen si el le for ut set nin ger for at en me

di e rings ana ly se er gyl dig (2). In nen fag fel tet 
kau sal in fe rens har man der imot etab lert pre
si se me to der for å trek ke slut nin ger om kau
sa li tet og me di e ring (3).

Man er vant til å ten ke at ran do mi se ring 
full sten dig be skyt er mot kon fun de ring og 
se lek sjons feil, men det gjel der ikke i me di e
rings ana ly se. Ba ron og Ken ny over så det e 
 vik ti ge pro ble met (2) og dis ku ter te ikke den 
es sen si el le for ut set nin gen at vi må jus te re for 
alle fel les år sa ker til me dia to ren og ut fal let. I 
eks em pe let om psy ko te ra pi be tyr det e blant 
an net at vi må jus te re for fak to rer som på vir
ker både te ra peu tisk al li an se og det kli nisk 
re le van te ut fal let, la oss si livs kva li tet. Man kan 
let fore stil le seg at slike ba ken for lig  gende fak
to rer ek si ste rer, for eks em pel kan pa  sien tens 
so si a le kom pe tan se på vir ke både den te ra peu
tis ke al li an sen og livs kva li te ten. Der for er det 
vik tig at man for sø ker å måle så man ge re le
van te fak to rer som mu lig når man skal gjø re 
me di e rings ana ly ser.

Hvor dan gjø re me di e rings ana ly ser  
bedre?
Selv om man til stre ber å måle ba ken for lig 
gende fak to rer, vil det som re gel også ek si ste re 
umål te fak to rer. Det er ikke nød ven dig vis let 
å hånd te re dis se, men sen si ti vi tets ana ly ser 
kan be ly se pro ble met. I en sen si ti vi tets ana ly se 
spe si fi se rer man umål te fak to rer, gjer ne ba sert 
på fag kunn skap. Der et er be reg ner man hvor
dan de umål te fak to re ne kan på vir ke ef ekt
stør rel sen i stu di en. Det e er et vik tig prin sipp 
i kau sal in fe rens, og me to der for å ut fø re sen
si ti vi tets ana ly se i prak sis er be skre vet i Vander
Weeles bok (3).

I fi gur 1 frem stil les re la sjo nen mel lom be
hand ling, me dia tor og ut fall. Po en get er å 
skille mel lom den ef ek ten som går di rek te fra 
be hand ling til ut fall, og den in di rek te ef ek
ten som går via me dia to ren. Kon fun de ren de 
fak to rer som på vir ker både me dia tor og ut
fall, for styr rer det e bil det.

En an net pro blem er at me dia to rer ofte 
 må les upre sist, og det kan gi urik ti ge es ti ma
ter av di rek te og in di rek te ef ek ter. Ofte blir 
me dia to ren også målt sam ti dig med ut fal let, 
noe som er et pro blem for di me dia to ren nød
ven dig vis må på vir ke ut fal let frem over i tid. 
Dis se pro ble me ne kan også ut fors kes med 
sen si ti vi tets ana ly ser.

Me di e ring gir kunn skap til å ten ke nytt
En for stå el se av me ka nis mer hjel per oss ikke 
bare til å vel ge mel lom uli ke be hand lings 
alter na ti ver nå, men er også es sen si elt for å 
ten ke nyt om frem ti di ge be hand lin ger. Der
for er me di e rings ana ly se in ter es sant. Det 
 fin nes let les te og gode inn fø rin ger i te ma et 
(3). Li ke vel er det vik tig å vite at de van li ge me
to de ne kre ver ster ke an ta kel ser, selv når da 
taene kom mer fra et ran do mi sert for søk.
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Vi har fått en stund  
her på jor den

Man ge le ger vet ikke at BRCA2-mu ta sjo ner øker ri si ko en for pan kre as kreft. Det gjor de ikke Ce ci lie 
Wium hel ler.

Fort satt hus ker jeg bok om slaget. 
Den gule bak grun nen, en oran sje 
sol oppe i det høy re hjør net, midt  
i bil det en sta se lig ele fant om gitt 
av in de re med tur ban.

– Vei en til Agra ble en av ol de
mors mest po pu læ re bar ne bø ker, for tel ler 
Ce ci lie Wium.

Aimée Som mer felts for tel ling, vak kert 
il lust rert av Ulf Aas, kom ut i 1959. Bo ken 
hand ler om 13 år gam le Lalu og søs te ren 
Maya på 7 år som er på vei fra Al la ha bad til 
Agra. Maya li der av en al vor lig øye syk dom, 
og søs ken pa ret har hørt at syk dom men kan 
hel bre des på sy ke hu set i Agra.
– Du har selv vært inne på tan ken om å rei se 
langt for å få be hand ling?

– Jeg har vur dert å dra til USA, ja, sva rer 
over le gen. 

– Men nå, med en pan de mi, er ikke det et 
al ter na tiv len ger, kon sta te rer hun nøk ternt.

Frem til i fjor var Ce ci lie Wium den som 
til sy ne la ten de had de tid til «alt». Ven ner  
og kol le ga er be skri ver en do kri no lo gen  
som et ar beids jern av de sjeld ne, med en 
used van lig stor om sorg for pa si en ter så vel 
som kol le ga er. Det er kan skje ikke til fel dig  
at hun har vært til lits valgt gjen nom hele 
kar rie ren.
– Hvor for tar du på deg så man ge verv?

– Jeg kla rer ikke å lig ge unna når jeg ser at 
vi kan finne bedre må ter å jobbe på! Og så 
har jeg all tid hatt lett for å en ga sje re meg  
i ting.

Når man har mye å gjø re, blir man også 
mer struk tu rert, tror hun.

– Det mer ker jeg på un ge ne våre også. Selv 
om de er på svøm me tre ning stort sett hver 
dag, så får de unna lek se ne og gjør det bra 
på sko len.

Og for eld re ne er med som svøm me dom
me re.

– På den må ten får man jo den beste plas
sen un der stev ne ne, smi ler Ce ci lie Wium.

De man ge hob by ene har også in klu dert 
sei ling, ka jakk pad ling og dyk king. Over 
legens hjer te barn er li ke vel forsk nin gen. 
Al le re de som as si stent le ge be gyn te hun  
å un der sø ke hvor dan man kun ne bedre 
be hand lin gen av inn vand re re fra SørAsia 
med dia be tes. Ar bei det ble ett er hvert til  
en dok tor grad og der ett er ut gangs punk  
tet for et stort forsk nings pro sjekt som  
i 2017 ble be vil get 18 mil li o ner av Forsk 
ningsrå det.
– Aner jeg en in spi ra sjon fra ol de mor?

– Over le ge In ge gerd Frøys hov Larsen på 
Lo vi sen berg Dia ko na le Sykehus var den  
som fikk meg in ter es sert i dett e. Men jeg har 
vokst opp med Aimées bø ker og er nok blitt 
på vir ket av hen nes inn sats mot dis kri mi ne
ring og for mi no ri te ter ge ne relt. Al le re de  
på 1920tal let var ol de mo ren opp tatt av like 
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al le re de hvi ler et mør ke over byen. Ga te ne 
ser nak ne og kal de ut, og det reg ner mis trøs
tig. Uten for mø te ste det tref er jeg en do kri
no lo gen, som jeg tid li ge re har job bet sam
men med. Hun stre ver litt med ba lan sen på 
vei inn. 

– Det er en bi virk ning ett er cel le gif ten, 
for tel ler hun. 

Men el lers er Ce ci lie Wium ak ku rat som 
jeg hus ker henne. Styr ken i stem men, det 
gode og tryg ge blik ket, in gen ting har for
and ret seg.
– Hvor dan fikk du vite at du er syk?

– Det var i ap ril i fjor. Jeg gikk til fast le gen 
med noe jeg trod de var ba ga tell mes si ge 
ma ge smer ter.

Nes te dag fikk hun svar på blod prø ve ne 
og kun ne kon sta te re nor ma le funn på alle. 
Men fast le gen had de også hen vist henne til 
ul tra lyd. Den tok hun inn imel lom pa si ent
kon sul ta sjo ne ne på sy ke hu set.

– På ul tra lyd un der sø kel sen så rønt gen 
legen at noe ikke var som det skul le med 
le ve ren.

Hun fikk CTun der sø kel se med det sam
me, og ett er lunsj tik ket bil de ne inn på 
hen nes egen da ta ma skin.

– Jeg skjøn te med en gang hva som feil te 
meg.

Hun søk te til flukt hos en god kol le ga over 
gan gen som trøs tet så godt hun kun ne. Men 
ett er en stund, for tel ler kol le ga en, tør ket 
Ce ci lie tå re ne og sa at hun treng te å være litt 
ale ne. Der, på kon to ret, be stem te over le gen 
seg for hvem hun skul le ta kon takt med og 
hvor hun ville be hand les. Så kjør te hun 

rett ig he ter for kvin ner og menn. Det har satt 
sine spor i den drif ti ge fa mi li en.

– At jen ter kan like godt som gutt er, har 
jeg fått inn pren tet fra barns ben av.

Til Gre nob le
Som fi re åring de bu ter te Ce ci lie Wium som 
il lust ra tør i Ut pos ten, fag bla det for all menn
me di sin og sam funns me di sin.

– Far, som var dis trikts le ge, star tet bla det 
sam men med Har ald Siem og Tore Rud.  
Når Ut pos ten skul le ut, mått e hele fa mi li en 
trå til.

Da Ce ci lie Wium var sju år gam mel, flytt et 
de fra Mid sund uten for Molde.

– Vi flytt et til Hau ge rud, for der had de vi 
slekt.

Ce ci lie Wiums tipp ol de far, Aimée Som
mer felts far, var psy kia ter og star tet sin egen 
kli nikk på Tros te rud gård i Oslo. Selv bod de 
Hen rik Arn old Thaulow De di chen i Troste
rudvillaen, som i dag er ver net og står på 
By an tik va rens gule lis te. På en av tom te ne, 
skilt ut fra Tros te rud gård ett er at Dr. Dedi
chens asyl ble ned lagt i 1960åre ne, voks te 
Ce ci lie Wium opp. Vi de re gå en de tok hun på 
Oslo ka te dral sko le, den enes te sko len i lan
det som kun ne til by la tin som tred je språk.

– Der var det nok ol de far som var in spi ra
sjons kil den. Han var pro fes sor i gæ lis ke 
språk.

Som både ol de fa ren og mor fa ren flytt et 
Ce ci lie til Frank ri ke for å stu de re.

– Da ville jeg i det mins te ha lært meg et 
nytt språk hvis le ge yr ket ikke var for meg, 
tenk te jeg.

Me di sin stu den ten i Gre nob le skjøn te 
imid ler tid raskt at hun had de hav net på 
rik tig hylle.

– Jeg har vel som man ge and re le ger et 
øns ke om og be hov for å hjelpe and re.

Al ler best li ker hun å jobbe med fore byg
ging.

– På Li pid klik ken, hvor jeg har vært over 
lege og me di sinsk fag lig an svar lig de siste 
åre ne, be hand ler vi pa si en ter med ar ve li ge 
li pid syk dom mer. Man ge av pa si en te ne som 
kom mer til kli nik ken med lands dek ken de 
funk sjon, har fa mi li ær hy per ko le ste ro le mi.

– Ofte har vi hele fa mi li en inne til kon sul
ta sjon sam ti dig: barn, for eld re og bes te for
eld re.

Det å se at ar bei det for hind rer frem ti dig 
syk dom, sy nes hun er spe si elt me nings fylt.

– Når jeg ser ef ek ten av det vi gjør, for 
eks em pel at barn og bar ne barn av for eld re 
og bes te for eld re som har fått hjer te og 
kar syk dom i en be stemt al der, pas se rer den 
al de ren og fort satt er fris ke, da ... Hun stop
per opp. Svel ger en eks tra gang. 

– Det er vel dig godt å se.

En van lig dag i ap ril
Det er et guf ent vær den da gen dett e in ter
vju et star ter. Koronaepidemien har ennå 
ikke kom met til lan det, men det er som det 
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hjem til Bæ rum for å for tel le sin ek te mann, 
11 år gam le datt er og 14 år gam le sønn at 
hun had de fått pan kre as kreft med spred
ning.

Screen ing for pan kre as kreft
Ce ci lie Wium viss te at det fan tes en BRCA2
mu ta sjon i fa mi li en.

– Mor mor og hen nes søs ter fikk beg ge 
bryst kreft, fikk be hand ling og lev de i man ge 
år ett er på. De res mor, Aimée Som mer felt, 
døde av ovarialkreft da hun var i 80åre ne.  
Så jeg opp fatt et ikke min si tua sjon som så 
al vor lig. Min mor har ald ri vært syk, og jeg 
tenk te at mu ta sjo nen kan skje ikke var blitt 
over ført til vår gren av fa mi li en.

BRCA2mu ta sjo ner øker ri si ko en for ar ve
lig bryst og ovarialkreft hos kvin ner og 
pro sta ta kreft hos menn. Alle med mu ta sjo
nen får til bud om ge ne tisk vei led ning. 
 Kvin ner an be fa les noen gan ger å fjer ne 
brys ter og egg stok ker for å mins ke syk
doms ri si ko en.

– Jeg har hatt en plan om å gen tes te meg 
ett er hvert, jeg også, og å bli ope rert om 
nød ven dig.

Det Ce ci lie Wium imid ler tid ikke viss te,  
er at BRCA2mu ta sjo ner også øker ri si ko en 
for pan kre as kreft.

– Det som er vondt å ten ke på, er at ting 
kan skje kun ne sett an ner le des ut om jeg 
bare had de kjent til det.

Fle re land an be fa ler screen ing for pan k
reas kreft hos pa si en ter med BRCA2mu ta sjo
ner. Men i Norge blir ikke pa si en te ne in for
mert om ri si ko en.

– Det å un der slå in for ma sjon som kan 
være livs vik tig, sy nes jeg er svært etisk 
 be ten ke lig.

Ar gu men tet fra fag mil jø et har vært, slik 
hun har for stått det, at slik in for ma sjon  
vil ska pe unø dig be kym ring.

– Det er jo all tids et ar gu ment, men man 
må også veie det opp mot kon se kven se ne 
ved ikke å in for me re. Når det gjel der pan k
reas kreft, så er det døds dom.

Hun må ta en pau se for å tørke tå re ne.  
Så fort sett er hun ufor trø dent.

– Stort sett alle kreft for mer har man i dag 
et be hand lings til bud for. Mye kan man bli 
frisk av. Men ikke pan kre as kreft. Enes te 
mu lig het er å av slø re kref ten tid lig, før  
man har symp to mer.

Ce ci lie Wium me ner at vi bur de star te et 
na sjo nalt screen ing pro gram for pan kre as
kreft ved be stem te ar ve li ge mu ta sjo ner.

– Vi må scree ne høy ri si ko pa si en ter. 
 Da ta ene vi da får, må vi også be nytt e til 
forsk ning.

Det van ske li ge med pan kre as kreft er at 
kreft cel le ne «gjem mer seg», og så hem mer 
de im mun for sva ret.

– Det er nes ten in gen ting som bi ter på 
den.

Kan skje er det nett opp dett e som har  
gjort at kreft for men i man ge år har vært en 
«glemt» syk dom.

– In ter es se or ga ni sa sjo nen Pancreaskreft 
Nett verk Norge ble først star tet i 2016. Når 
le ve ti den er så kort, er det ikke så man ge 
som har ork til å en ga sje re seg.

Ce ci lie Wium or ker, og hun er også med  
i Kreft for en in gens kam pan je Kraftt ak mot 
kreft, som i år som i fjor fo ku se rer på pan
kre as kreft.

Ko ro na
Ce ci lie Wium er ikke den som be kym rer seg 
unø dig. Hun so ver godt om natt en.

– Det lær te jeg meg da jeg holdt på med 
dok tor gra den min.

Ett er fle re år som kli nisk sti pen diat  
og opp skatt et lek tor ved Aker sy ke hus, job
bet hun full tid som kli ni ker og fors ket til 
sent på kveld. Da gjaldt det å sove når hun 
 kun ne.

– Si den har jeg ald ri hatt søvn pro ble mer, 
sier hun og ler den ka rak te ris tis ke smit 
tende latt e ren sin. 

– Det kom mer godt med nå.
Men hun er mer sli ten enn før og mer ker 

at hun må ra sjo ne re med kref te ne.
– Jeg har dess ver re mått et syk mel de meg 

fra over le ge stil lin gen min.
Men når hun er inn om ar beids plas sen, 

som hun ofte er, gir hun gjer ne råd til kol le
ga er som tren ger det og bi drar der hun kan.

– Li pid kli nik ken har all tid stilt opp for 
meg, og jeg er vel dig glad i alle der.

Det er ikke få av kli nik kens ju le bord og 
som mer av slut nin ger som har blitt holdt 
hjem me hos henne. Og ek te man nen?

– Han har ikke all tid blitt spurt, smi ler 
hun lurt. 

– Men han har tatt det spor ty når han har 
kom met hjem til et kjøk ken fullt av gjes ter 
som la ger mat i fel les skap.

Det var også ve mo dig å mått e gi fra seg 
ho ved an sva ret for det sto re dia be tes pro sjek
tet DIA SA til sam ar beids part ner og tid li ge re 
vei le der, Kåre Bir ke land.

– Men jeg er vel dig glad for at han sa ja 
med det sam me.

Post dok to ren job ber fort satt mye med 
pro sjek tet.

– Jeg kan jo ikke sitt e med hen de ne i fan
get hel ler, bare for di jeg har blitt syk.

Fa mi li en prø ver å hol de mest mu lig på en 

nor mal hver dag. Det gir styr ke, tror Ce ci lie 
Wium. I til legg er det godt å få støtt e fra 
kol le ga er og ven ner. Hun valg te tid lig å dele 
med and re hva som had de skjedd. Ett er 
hvert tok det for mye tid å for tel le alt til alle, 
så nå har hun en egen Face bookgrup pe 
hvor hun leg ger ut opp da te rin ger. At hun 
kan skje kan bi dra til å in for me re and re om 
fa ren for pan kre as kreft ved BRCA2mu ta sjo
ner, fø les også me nings fylt.

– En slekt ning av meg tes tet seg på grunn 
av det som skjed de. Det vis te seg at hun 
had de bryst kreft. Jeg er vel dig glad for at  
det ble opp da get i tide.

Én ting er det li ke vel van ske lig å for so ne 
seg med: at det skul le kom me en pan de mi.

– Hvis jeg blir smitt et av ko ro na vi rus, så 
kan det bli vel dig al vor lig.

Hun er også be kym ret for at det kan bli 
van ske lig å få an nen nød ven dig hel se hjelp.

– Fast le gen min, on ko lo gen, min pal lia ti ve 
on ko log, jeg kan ikke få rost dem nok. Men 
jeg er redd for at det i et over be las tet sy stem 
kan skje glip per.

Som til lits valgt har hun vært opp tatt av 
tids pres set som le ger opp le ver, også i den 
van li ge hver da gen.

– Gode ram me vil kår og nok tid til å ut fø re 
alle opp ga ver skik ke lig er utro lig vik tig.  
Det har jeg er fart både som lege og pa si ent.

Det er også sårt å ten ke på at de kan skje 
ikke får gjen nom ført rei se ne som fa mi li en 
har plan lagt den ne vå ren. 

– Når du har kort tid igjen å leve, vil du 
gjer ne opp le ve så mye som mu lig. Leve li vet 
fullt ut.

Vi blir stil le. Sitt er sam men. Tør ker tå rer 
med ser vi ett er. Jeg kom mer til å ten ke på 
«Gabriellas sång», fra den livs be ja en de 
 pub  likums suk ses sen «Så som i Him me len». 
Jag vill känna att jag le ver, syn ger Gab ri el la. 
All den tid jag har.

– Vet du for res ten at jeg er gift nå, bry ter 
Ce ci lie Wium still he ten. 

– Vi skul le egent lig gif te oss som me ren 
2019, men vi frem skyn det det.

Bryl lu pet sto to uker ett er at hun fikk 
på vist kreft, og før de ver ste smer te ne satt e 
inn.

– Ons dag tok for lo ver ne mine meg med 
for å finne kjo le, fredag var den fer dig sydd.

Lør dag ett er mid dag var det bryl lup på 
Hø vik i et hjem fylt opp med ven ner og 
fa mi lie.

Ce ci lie Wium ser på meg med et an sikt 
som strå ler. Øy ne ne har fått en egen glød.

– Det ble en fan tas tisk dag.

KARI TVEI TO
Kari.tveito@tidsskriftet.no

«Når du har kort tid igjen å leve, 
vil du gjer ne opp le ve så mye 
som mu lig»
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Kart over And øy kom mu ne. Il lust ra sjon: Trond Kans tad, til pas set av Tids skrif tet

Da span ske sy ken  
kom til And øya

I juli 1918 kom span ske sy ken til And øya. Kom mu ne le ge Chris ti an 
Fred rik Ros sow ned teg net sine er fa rin ger med epi de mi en. Hans 
 beskri vel ser har kla re lik hets trekk med da gens covid-19-epi de mi. Covid-19-epi de mi en om ta les nå 

av Ver dens hel se or ga ni sa sjon 
som en pan de mi (1). Den er 
sam men lik net med span ske-
sy ken (1918 – 19) og de and re 
sto re vi rus pan de mi ene på 

1900- og 2000-tal let (2). Iso le ring av smit e de 
og syke som til tak for å hind re smit e spred-
ning var like ak tu elt den gang som nå (3, 4).

Kom mu ne le gen
Un der ut brud det av span ske sy ken var Chris-
ti an Fred rik Ros sow (1871 – 1948), min ol de far, 
kom mu ne le ge på An de nes i And øy kom -
mune. Han vir ket som kom mu ne le ge på 
An de nes i tolv år fra 1912 og har et er lat seg 
en hånd skre vet bok (5) til eg net sin kone, 
ma le rin nen Dag ny Ros sow (1873 – 1953). Også 
hun bi dro ak tivt un der den ne epi de mi en. 
De ble selv beg ge syke av in fek sjo nen.

Hans øyen vit ne skild ring er et tids do ku-
ment. Mø tet med pan de mi en den gang ga 
stø tet til etab le ring av en lo kal Røde Kors-
for en ing (1919) og byg ging av en sy ke stue  
på An de nes (1923) for å ta hånd om syke. 
For en in gen fei ret sin 100-års dag i au gust 
2019.

Det kom et skip …
Span ske sy ken kom til An de nes fra Harstad 
med lo kal bå ten, damp ski pet D/S Andenæs 
VDS (Vesteraalens Dampskibsselskab)  
21. juli 1918. Da gen et er ble de før s te syke 
meldt. Dis se had de vært om bord un der 
an lø pet (6).

Ros sow skrev slik om mø tet med epi de -
mien (med mine til føy el ser/kom men ta rer  
i pa ren tes):

«Ut over som me ren 1918 be gyn te da span ske
sy ken at gaa dernord, vi had de tid li ge re hørt 
om dens her jin ger sydpaa og haa bet i det 
længste at gaa fri for den, saa langt uten for 
fol ke skik ken, som vi var. Men en dag fik jeg 
te le gram om at kom me om bord i D/S Andenæs, 
da der var fuldt op av syke om bord. Jeg maatte 
ta medicin med. – Det var et sør ge lig syn som 
møtt e mig der, i alle lu ga rer laa syke – en kel te 
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rik tig daarlige ogsaa. Av skibsbetjeningen laa 
¾, saa de ikke had de til strek ke lig mandskap 
en gang. Den medicin jeg had de med, forslog 
ikke, saa der maatte hen tes mer. Kap tei nen 
øns ke de at jeg skulde føl ge med til Harstad, 
hvil ket jeg ogsaa gjor de. Jeg kom til ba ke næste 
dag.

Med D/S Andenæs kom ogsaa Ei vind og 
Bjar ne (søn ne ne) fra Oslo, hel dig vis var beg ge 
to fris ke. Det var en stor glæde i fa mi li en av  
den grund.

Kri gen (1914‒18) rasede imid ler tid endnu,  
og det syn tes som vor nøitralitet ogsaa den 
gang stod i fare. Mine raadsmøter skulde ikke 
be gyn ne før 3.die au gust og vare til mid ten av 
sep tem ber, saa jeg had de den bedste del av 
som me ren hjem me paa An de nes, men jeg 
maatte være for be redt paa lidt av hvert, da  
det naarsomhelst kun de bli kri tisk.»

Smit et
«Ti den gik imid ler tid, og span ske sy ken vis te sig 
baa de her og der. Saa en dag da vi bar na og 
jeg holdt paa at kaste skott hyll, blev jeg hen tet 
til Haug nes – en 4 km`s vei. Jeg tok cyklen og 
alt gik fint og vel, til jeg var kom men hjem. – Da 
fik jeg pludselig frys nin ger og efterpaa en vold
som svetning, saa det dryp pet av an sik tet mitt. 
– Barna vil de at jeg skulde fort sett e at kaste 
skott hyll  men det klar te jeg nok ikke. Baa de 
mor (hans kone Dag ny Ros sow) og Kiil (vær ei er 
Jens An ton Kiil 1847 – 1930), som fik se mig staa
ende slik paa trap pen, men te, jeg had de kjørt 
for fort,  men det var ikke tilfældet! Jeg for stod, 
at jeg had de faat spans ken, og stod bare og 
spekulerede paa, hvad jeg skulde gjø re. Jeg bad 
mor (Dag ny) sett e paa kogende vand og bød 
Kiil med paa en tod dy. – Da maatte han le, da 
det jo var saa varmt. Men vi fik tod dy og jeg 
drak 3 sto re glas efter hver and re. Sa gik jeg op 
og lag de mig. Tem pe ra tu ren var 41 gra der, og 
jeg fantaserede visst gan ske bra om natt en, 
men næste dag var tem pe ra tu ren gaatt ned  
til 38 og om af te nen var den nor mal.  Da gen 
derefter var jeg oppe igjen, saa jeg slap hel dig 
fra den.»

«Fru dok tor»
«  Noen da ger se ne re maatte jeg rei se til  
Elvegaardsmoen (mi li tær øv ings plass i Narvik 
hvor Ros sow var di vi sjons le ge) og der blev jeg 
til 18. no vem ber! En lang og be svær lig tje nes te. 
Mens jeg var paa moen, skulde jeg egent lig  
ha holdt vi kar, men det var in gen mu lig het for 
noen saadan, saa vi kom op i en noksaa pe ni bel 
si tua sjon, da spans ken be gyn te at her je vold
somt. – Rik tig nok var der apothek, hvor man 
kun de faa de almindeligste mediciner, men det 

var jo ikke nok. – Men distriktslægen, dr. Krog
stad – paa Dver berg had de lovt at hol de kontor
dage 1 – 2 gan ger om uken, og det var jo bra. 
Dess ver re kun de han ikke kla re dett e, da paa
kjenningen i Dver berg og Bjørn skinn blev for 
stor for ham. – Og saa blev det ’fru dok tor’  
(Dag ny Ros sow) som maatte ta det tyng ste  
løft og gaa rundt og hjelpe de syke, og det var 
man ge ste der den gan gen.

Baa de i ror bu er og i hjem me ne laa fullt  
op av syke, og noen sy ke plei er ske el lers fan tes 
ikke. – Men ’fru dok tor’ organiserede hjel pen 
efter samraad med Frel ses ar me ens of  se rer  
og et par and re vil li ge kvinder – og paa den ne 
maaten kom de efter man ge van s ker gjen nom 
den ne fryk te li ge epi de mi. – Det var jo man ge 
døds fall ogsaa. (…)

Selv ’fru dok tor’ og hus hjel pen blev syke og 
maatte til sengs, og der blev da saa stilt paa 
dok tor går den, at fru fyr vok ter maatte bort og 
spørge hvor le des det var. – For skrek kel sen blev 
jo stor, da hun fik se beg ge dis se syke. Men hun 
var et straalende men nes ke. Hun hjalp dem da 
paa bedste maate med at lave lidt mat og vaske 
og stelle dem» (5).

1. og 2. bøl ge – be hov for iso le ring
Epi de mi en kom i fle re bøl ger, først i juli 1918, 
med før s te re gist rer te til fel le 22. juli. Et er få 
da ger var 50 – 60 blit syke, spredt over hele 
fis ke væ ret. Først åte da ger se ne re nåd de 
epi de mi en de nær mes te byg de ne, Haug nes, 
Fis ke nes, Skarstein og Bleik. Den ne før s te 
ti den for løp an gi ve lig uten døds fall lo kalt 
(6). Men al le re de 16. og 17. au gust kom de 
før s te døds fal le ne. Det var på Bø, hvor en  
43 år gam mel kone og hen nes et år gam le 
dat er døde, med én dags mel lom rom.

Der et er, i sep tem ber, kom en mer ond -
artet form, med fle re døds fall. An døy pos ten 
skrev i for bin del se med det e 4. ok to ber 1918: 
«Span ske sy ken sy nes ogsaa her at spre sig  
i uhyg ge lig grad. Visst nok er her hitt il ikke 
fore kom met saa man ge dødsfald, men der  
skal være en hel del folk syke både her på ste det 
(An de nes) og i byg den. Fore lø pig har helseraa
det på budt luk ket de for skjel li ge forsamlings
huser, og det er ikke usann syn lig at ogsaa 
skolerne maa luk kes.»

11. ok to ber 1918 skri ver avi sen: «Den spans ke 
syke ra ser nu gan ske vold somt. I nær sagt de 
fles te hjem er der syk dom, og ikke saa faa døds
fald».

18. ok to ber: «Med span ske sy ken er det lidt 
bedre her paa ste det, men den ra ser frem  deles  
i byg den, sær lig i Bjørn skinn, hvor der paa kort 
tid har fore kom met fle re dødsfald, sær lig blandt 
kvinder» (5).

Chris ti an Fred rik og Dag ny Ros sow, An de nes ca. 1918. Foto Mag da le ne Norman/SørTroms Museum

«Span ske sy ken kom  
til An de nes fra Harstad  
med lo kal bå ten»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Hel se rå det for bød i ok to ber de fles te 
of ent li ge sam men koms ter, det ble bare 
gjort unn tak for sko le ne og «al min ne lig 
guds tje nes te». Om det at sko le ne ikke ble 
stengt, skri ver dis trikts le ge Krog stad:  
«At ikke ogsaa skolerne blev luk ket skyld tes,  
at der var for holds vis faa tilfælder av sygdom
men blant barn». Men 12. de sem ber det e året 
ble også sko len på An de nes stengt. I sko le-
pro to kol len for det e året står det: «Helse
raadet paabød sko lens luk ning til jul» (6).

Man gel på hel se per so nell
I en kel te fa mi li er var alle syke og treng te 
hjelp uten fra. Men det sto re an tal let syk-
doms til fel ler «spredd rundt i 3 sogn» gjor de 

at det ikke var let å få tak i for svar lig hjelp 
til stell av de syke. Dag ny Ros sow, min ol de-
mor, ryk ket der for inn en an non se i An døy-
pos ten 22. no vem ber 1918 med føl gen de 
opp rop:

«(...) I den ne tid, da syk dom her jer i nær sagt 
hvert hjem, trænges der man ge ste der hjelp til 
at pleie og stelle de syke. Er der nogen der av sit 
gode hjer te vil hjelpe og lind re nø den, kan de 
mel de sig til dok tor Ros sow, som vil an vi se hvor 

det helst trænges. Vær ikke ban ge for smitt e,  
det bør ikke hol de nogen til ba ke for at hjelpe  
de syke stakler i den ne forfærdelige tid» (6).

3. bøl ge – ju le tre fest som smit e spre der
Rom ju la 1918 ble vest si den av And øya ram-
met av en tred je smit e bøl ge. 26. de sem ber 
ble det av holdt en ju le tre fest på Nord me la 
hvor så godt som all ung dom fra byg de ne 
Nord me la og Skog vold del tok, også en sønn 
og tje nes te pi ke på går den Skav dal. Dis trikts-
le ge Krog stad nev ner i me di si nal be ret nin-
gen for 1918 at folk fra den ne går den ikke 
had de vært hos noen el ler hat be søk av 
and re de siste 14 da ge ne før jul. 28. de sem ber 
ble de før s te syke, med høy fe ber og hos te. 
Hos søn nen ble det på vist «hos te med spar
somt, seigt, rust brunt slim». Hos han «fandtes 
en ut bredt bronchit over beg ge lun ger, hos 
tjenestepigen kun de in tet fy si kalsk paavises». 
Sam me et er mid dag ble det fra Nord me la 
meldt at prak tisk talt alle som had de vært  
til ste de på ju le tre fes ten var blit syke (6).

Syk doms bil det
Dis trikts le ge Krog stad men te på bak grunn 
av syk doms ut brud det et er ju le tre fes ten at 
syk dom men had de en in ku ba sjons tid på  
48 ti mer. Han skri ver el lers i me di si nal be ret-
nin gen fra det e året om symp to me ne:

«Hos de fles te opptraadte syk dom men 
 gan ske akut som den var kas tet over en,  
og yt ret sig med tem me lig sterk ho de pi ne, 
dedolationer (mus kel smer ter), rygsmerter, 
hæshet, snue og hos te med el ler uten bronchit, 
og den syke maatte som re gel straks gaa til 
sengs. Ofte ogsaa næseblødning. I alminde
lighed var te saa sygdommen 8 – 14 da ger, men 
patienterne føl te sig ofte slap pe og matt e i fle re 
uker efterpaa. Ikke sjel den optraadte der en 
generende svedning som kun de hol de sig 
2 – 3 maaneder efterat ved kom men de var 
 ar beids dyk tig» (6).

Krog stad nev ner også at lun ge be ten nel se 
ofte opp tråd te i for bin del se med in flu en -
saen og el lers let e re øre be ten nel ser som 
gikk til ba ke uten be hand ling. I til legg var 
det noen få gas tro in tes ti na le til fel ler av 
in flu en sa en med akut dia ré. Dis se for løp 
re la tivt let og var te i 3 – 4 da ger (6). Han 
skri ver vi de re at «umid del bart i til slut ning til 
in fluen za har jeg set 4 tilfælder av kli nisk paa
viselig lun ge tu ber ku lo se. 2 av dis se had de 
tid li ge re havd tbc. Pedis, der var i god bed ring, 
men i til slut ning til in fluen za optrådte en hur tig 
fremadskreden lun ge  tuber ku lo se. Hos de 2 
and re var der tid li ge re in tet tegn paa tu ber ku 
lose» (6).

D/S Andenæs. Foto: Lo fot mu se et-Museum Nord

Røde Kors sy ke stue, An de nes. Foto: Sør-Troms Museum

«Helseraadet paabød sko lens 
luk ning til jul»
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først at ha laget en vold som pro pa gan da for 
sa ken. Og pen ge ne strøm me de ind i mas se vis, 
saa jeg al le re de i lø pet av som me ren had de 
4000,.

– Saa blev der efter fru Keilhaus (Louise Keil
hau, norsk læ rer, freds ak ti vist og le den de med
lem av Norges Røde Kors, 1860 – 1927) for slag 
dan net An de nes Kreds av Røde Kors, som skulde 
fortsætte ar bei det med sy ke stue. Jeg had de den 
ære at være form and i den ne kreds i den tid jeg 
var paa An de nes. Samt li ge sty re med lem mer var 
sterkt in ter es se rede, saa der blev fes ter og ba sa
rer og til stel nin ger av en hver art, for at faa den 
nød ven di ge ka pi tal; men det var langt frem.  
– En an søk ning til fyl ket om et stør re bi drag 
– anbefalet av her reds sty ret – blev ikke indvilget 
av budgetmessige hen syn! – Med and re ord,  
vi maatte selv ar bei de med sa ken og lægge 
byr de ne helt og hol dent over paa Andøyas 
be folk ning» (5).

En lo kal for en ing av Røde Kors ble alt så 
dan net på An de nes i 1919 og ny sy ke stue 
stod fer dig i feb ruar 1923. Norges Røde kors 
had de da git til sagn om et ren te frit lån på 
30 000 kro ner. Lo kal be folk nin gen på And-
øya had de selv sam let inn 10 000 kro ner (5).

Tan ke kors
Smit e spred ning og an be fal te til tak er 
 på fal len de like når vi sam men lik ner da gens 
pan de mi med span ske sy ken for over 100 år 
si den. Hva mang ler i dag som kan for bed res 
til nes te gang?

Takk til Svein Spjel ka vik, MayBritt Johansen og 
Rig mor Anna Dava for å ha bi dratt med kil de
ma te ria le og lo kal his to rie og til kon ser va tor 
Bør ge Evensen ved SørTroms Museum for ut lån 
av bil der og til la tel se til gjen gi vel se av dis se.

Spor løst bor te
Ros sow skrev om av slut nin gen av epi de -
mien i sin rap port for 1919: «Den for svant 
spor løst med aaret 1919s begyndelse, i det der 
ikke er an meldt mere end 3 tilfælde» (5). For 
året 1918 var tal let på an meld te in flu en sa -
syke 549.

Men han la til at «der optraadte imid ler tid 
de før s te maaneder (1919) en del tilfælder, som 
jeg har opfattet som eftersykdommer til den ne 
lums ke syk dom, saaledes svækkelsetilstande av 
hjer tet, ner vø se li del ser av for skjel lig art, hys te ri, 
og me lan ko li, samt  lige dog av forbigaaende 
na tur» (5).

Bo te mid ler
Ef ek tiv me di sin mot sel ve in fek sjo nen var 
den gang, som nå, fra væ ren de. I nær alle hus 
skal det ha ståt en boks tjæ re på ov ne ne da 
det ble på ståt at tjæ re dam pen skul le være 
både fore byg gen de og lind ren de over for 
span ske sy ken. Noen men te også å ha tro  
på to bakk og men te at ni ko tin skul le ta 
knek ken på «dje vel ska pen».

Fle re men te også at kon jakk hjalp mot 
syk dom men. Ku ri øst er det at al ko hol for bu-
det un der 1. ver dens krig, som ved stor tings-
ved tak ble gjort per ma nent, ble opp he vet av 
re gje rin gen i for bin del se med span ske sy ken. 
Gun nar Knudsens (1848 – 1928) venst re mi ni-
ste ri um ble sen høs ten 1918 mas sivt pres set til 
å til la te at alle hus stan der, som et en gangs  til-
fel le, skul le få kjøpe en halv flas ke bren ne vin 
uten re sept – til be hand ling av span ske sy ken 
(den løvlandske halv flas ke) (7).

Lo kal dø de lig het
I dis trikts le gens me di si nal rap port fra 1918 
skal «in fluen za» være opp git som døds år sak 
i 16 til fel ler. Hvis vi går ut fra at an tal let 

 re gist rer te in flu en sa til fel ler (549) er rik tig, 
gir det en dø de lig het på 2,9 %. I kir ke bø ke ne 
er rik tig nok span ske sy ke an git som døds -
årsak i 24 til fel ler det e sam me året. En mu lig 
for kla ring på for skjel len i opp git dø de lig het 
kan skyl des at noen av de som døde av 
 span ske sy ken og ble be gra vet i And øy, ikke 
døde der. De kan ha blit brakt til ba ke til 
hjem ste det og stedt til hvile der (6). Fol ke tal-
let på tet ste det An de nes var i 1918 ca. 1 500, 
og det var syv re gist rer te døde av epi de mi en. 
Fol ke tal let i hele And øy var ca. 4770 (1910).

Av de 16 re gist rer te døde av span ske sy ken 
i hele kom mu nen, var seks kvin ner og ti 
menn. Halv par ten av men ne ne som døde, 
var 20 – 30 år. Kvin ne nes al der var jev ne re 
for delt. To av de døde kvin ne ne var un der  
16 år, men in gen var over 60 år (6).

Til tak et er epi de mi en
Ros sow ville bru ke er fa rin ge ne fra epi de -
mien til å bedre mu lig he te ne for mer ef ek-
tiv iso le ring og be hand ling av syke. Han 
skrev vi de re om det e:

«Be lært av er fa ring efter span ske sy ken, dif te
ri epi de mi er og alle de stør re og mind re ulyk ker, 
samt de man ge syke i ror bo de ne, be gyn te jeg 
at ta op spørgsmaalet om en sy ke stue paa 
An de nes. – Laget noen teg  ninger og send te dem 
ind til utt a lel se. – Begyndte med ba sa rer, efter 

«Smit te spred ning og an be fal te  
til tak er på fal len de like når  
vi sam men lik ner da gens  
pan de mi med span ske sy ken 
for over 100 år si den»

MOR TEN SAND BU
morten.sandbu@gmail.com
er over le ge ved Re gio nal sek sjon for spi se for styr rel-
ser ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fatt e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Covid-19:  
Tan ker fra en be kym ret mor

Vi står i en pan de mi, med et 
vi rus vi fore lø pig vet re la tivt lite 
om. Jeg er mor til et barn med 
kreft, og jeg er be kym ret.

Jeg er lege og mor til fem små gut er. Vi er 
de fi ni tivt i den ret e al de ren for å skul le  
tåle ko ro na vi ru set bra, som tross alt også 
gjel der de fles te and re. Rundt meg ser det 
hel ler ikke ut til at det er vi ru set folk be kym
rer seg mest for. Det e gjel der ikke meg. 
Tom me bu tikk hyl ler er de fi ni tivt langt nede 
på lis ten over be kym rin ger nå. Det som 
gjor de at jeg hver dag uken før bar ne ha ger 
og sko ler steng te, vur der te om jeg kun ne 
sen de bar na mine av går de, var det fak tum 
at den ene gut en vår har en mye høy ere 
ri si ko enn and re. Gut en vår er ikke som  
alle and re barn. Han be hand les for akut 
lym fa tisk leu ke mi, en kreft form som ram
mer im mun for sva ret – im mun for sva ret som 
skal be skyt e oss mot vi rus og bak te ri er som 
tren ger inn i krop pen. Den lil le krop pen til 
gut en min har blit pum pet full av me di si
ner der må let er å knekke im mun for sva ret 
for å dre pe kreft cel le ne som sit er der.

Han har tre må ne der igjen av et be hand
lings løp på 2,5 år. Og her står vi i en si tua
sjon med et vi rus man fryk ter kan ram me 
nær me re 30 % av be folk nin gen og som vil ta 
man ge liv, først og fremst i ri si ko grup pe ne. 
Kina har ikke rap por tert om døds fall blant 
barn un der ti år, men det e be ro li ger ikke 
meg. Jeg har en sønn der im mun for sva ret 
ikke vir ker som det skal, en gut med en 
kropp som er sli ten et er snart 2,5 år med 

be hand ling. Så jeg er be kym ret, eks tremt 
be kym ret.

Den siste uken og især de siste da ge ne,  
har vært pre get av et stort tan ke kaos. Jeg har 
ikke visst hvor dan jeg skal for hol de meg til 
si tua sjo nen lan det vårt og ver den står i. Skal 
jeg iso le re bar na mine og oss hjem me el ler 
skal jeg føl ge di rek ti ve ne fra Folkehelseinsti
tutet og Hel se di rek to ra tet? I det ene øye
blik ket ser jeg på søn nen min og hans søs
ken og ten ker at han ser jo helt lik ut som  
de and re, det e går bra, vi kan leve som de 
fris kes te i sam fun net. Han er sterk og han vil 

tåle koronasmite. I det nes te øye blik ket ser 
jeg for meg sce na rio et med han lig gen de på 
in ten siv av de lin gen med slan ger og led nin
ger over hele krop pen, før tan ke ne fa rer 
vi de re til VG med over skrif ten «Kreft sykt 
barn død av covid19».

Det er nep pe bare hos oss «vi ru set», som 
bar na mine kal ler det, blir dis ku tert rundt 
mid dags bor det. Hy gie ne til tak i bar ne ha gen 
og på sko len, og så sten ging av både sko ler 
og bar ne ha ger, gjør jo at bar na blir vel dig 
be viss te på si tua sjo nen vi står i. De eld ste 
bar na spør om vak si ne mot ko ro na, og vi 
voks ne må for kla re hvor dan en vak si ne 
vir ker. De sier i sin van li ge en tu si as me at vi 
kan lage vak si ne av zalo og vann, og pre si se
rer at det må gis i blod åre ne. Søn nen min 

med leu ke mi sier med et smil om mun nen 
at han ikke er redd for vi ru set, for di barn 
ikke blir syke. Jeg smi ler til ba ke, men sier 
in gen ting, jeg vil jo ikke skrem me. Det jeg 
øns ker å si, er at vår fa mi lie må være eks tra 
for sik ti ge. Eks tra for sik ti ge for di ak ku rat 
han er ut sat for å bli al vor lig syk. At jeg ikke 
vet om han vil tåle det. Jeg har lyst til å for
tel le hvor sint jeg er på alle de som ikke ser 
al vo ret i si tua sjo nen, de som er så fris ke at 
de ikke er be kym ret, som tross de nye opp
ford rin ge ne om å hol de seg sam men med 
sin nær mes te fa mi lie, sen der un ge ne på 
fot ball ba nen sam men med man ge and re 
el ler rei ser på hand le tur til Sve ri ge. De som 
ten ker at de har fåt en vel for tjent fe rie.  
De som ikke for står at de kan smit e en  
som job ber i hel se ve se net, som igjen kan 
føre til at hel se ve se net kne ler.

Midt oppi det hele er jeg også lege.  
En res surs sam fun net tren ger mer enn  
noen gang. Det å gå på jobb nå er van ske lig. 
Jeg har mest lyst til å hol de meg hjem me  
for å skå ne bar net mit for smit e. Li ke vel 
fø ler jeg at jeg ikke har noe valg. Jeg må 
bi dra for sam fun net vårt, bi dra for alle de 
som er mer ut sat enn meg selv i den ne 
si tua sjo nen. Jeg hå per vir ke lig alle and re 
gjør det sam me, ten ker på and re enn seg 
selv og sine. Da kan jeg og and re kan skje 
unn gå å måt e iso le re oss i man ge må ne der. 
Å ten ke ut over seg og sine er også opp skrif
ten på suk sess.

STI NE SAND VEN-THRA NE
swthessa@gmail.com
er lege i spe sia li se ring i all menn me di sin ved 
Jess heim hel se sta sjon, Ullens aker kom mu ne  
og net re dak tør for Norsk for en ing for id rets 
medisin og fy sisk ak ti vi tet.

«I det nes te øye blik ket ser jeg 
for meg sce na rio et med han 
lig gen de på in ten siv av de lin
gen med slan ger og led nin ger 
over hele krop pen»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Le gen som pa si ent
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Ny lig fikk jeg opp le ve å være sy ke hus pa si ent over leng re 
tid. Selv om jeg øns ket å være en «van lig» pa si ent, inn ser 
jeg at pa si ent rol len ble pre get av min lege bak grunn.

«De sier at le ger er de ver ste pa si en te ne.» Sy ke plei e ren står ved sen-
gen for å star te da gens be hand ling. På stan den var ikke ny for meg, 
men den ne gan gen fikk den et nyt inn hold. Nå var det jeg som var 
pa si en ten. Had de jeg en el ler fle re lege ka rak te ris ti ka som gjor de 
meg til en kre ven de pa si ent, el ler re fe rer te sy ke plei e ren til le ger  
som pa si en ter ge ne relt?

Le ger blir ald ri syke. Det er en mer el ler mind re ube visst tan ke hos 
man ge av oss (1, 2), og noe man ge ikke-le ger er ras ke med å be mer ke 
når de hø rer om en syk lege. Det er selv sagt ikke sant. Le ger og an net 
hel se per so nell er ut sat for syk dom som alle and re. Dess ver re kan 
tan ke gan gen re sul te re i en egen form for «docto rs’ de lay», hvor 
(al vor li ge) symp to mer på går i lang tid før hel se tje nes ten blir kon-
tak tet. Jeg var et stjer ne eks em pel på en slik for sin kel se. Selv om jeg 
lå hjem me i Trendelenburgs leie grun net hy po ten sjon var jeg ikke 
så syk at jeg treng te å bry mine kol le g er.

Da på rø ren de til slut fikk over talt meg til å rin ge am bu lan sen, 
viss te jeg så alt for godt hva som ven tet i akut mot a ket: venefloner, 
blod gass og and re ube ha ge li ge pro se dy rer. Både da og se ne re i syk-
doms for lø pet kan jeg ha un der kom mu ni sert symp to mer for å unn-
gå ube ha ge li ge pro se dy rer. Jeg trøs tet meg med at hvis jeg noen 
gang fikk be hand le pa si en ter igjen, ville jeg nå sann fer dig kun ne 
iden ti fi se re meg med pa si en te nes opp le vel se av de sam me pro se -
dyre ne.

Men først måt e jeg gi slipp på be hand lings an sva ret og gå inn  
i rol len som pa si ent. Sam ti dig ville jeg unn gå å bli den kre ven de 
pa si en ten, men det var ikke bare en kelt. Le ger har na tur lig nok  
mye kunn skap om syk dom, og syke le ger kan ha ster ke me nin ger 
om egen ut red ning og be hand ling. Et eks em pel fra mit eget syk-
doms for løp var en (i mine øyne) unød ven dig CT-un der sø kel se for  
en dia gno se jeg anså som svært usann syn lig. Hel dig vis pro tes ter te 
jeg ikke, og le gen som be stilt un der sø kel sen vis te seg å ha ret.

Selv om pa si ent med virk ning selv sagt også skal gjel de når pa si en-
ten er lege, kan be hand len de lege opp le ve inn ven din ger som et 
an grep på egen kom pe tan se. Noen vil si det blir en lege for mye (1). 
En kol le ga be teg net sit for søk på å ska pe en lege–pa si ent-al li an se 
med en an nen syk lege som en dans der beg ge prøv de å lede. I min 

stre ben et er å være en bedre dan se part ner og «van lig» pa si ent,  
ville jeg ikke gi inn trykk av å kom me med be stil lin ger til be hand -
lende hel se per so nell. I eks em pe let over vis te det seg å være lurt, 
men i and re til fel ler gjor de det meg unød ven dig pas siv. En kel te 
på rø ren de men te jeg for svar te egen pro fe sjon ved å ha få inn ven -
dinger til de be hand len de le ge ne.

Ved le ge vi sit er og be søk fra på rø ren de opp lev de jeg ofte sam ta len 
om egen pa si ent his to rie som en dis ku sjon om en pa si ent vi beg ge 
be hand let. Det falt meg na tur lig å bru ke fag ter mi no lo gi, da det tross 
alt var fag spørs mål vi dis ku ter te. For eks em pel da be hand len de lege 
for tal te meg om re sul ta tet på CT-un der sø kel sen. Kan skje var det en 
mer ef ek tiv måte å kom mu ni se re på (3), men jeg mis ten ker også at 
det gjen speil te en men tal for svars me ka nis me. Ved å ten ke på egen 
sy ke his to rie i tred je per son ble mit eget sy ke hus opp hold mer som 
den tryg ge be hand lings si tua sjo nen med meg selv som lege.

Fak tu met at le ger også blir pa si en ter, be tyr at vi noen gan ger  
må be hand le våre kol le g er. I en kel te til fel ler kan det være be kjen te 
fra stu die ti den el ler yr kes li vet. I til legg til det emo sjo nel le ved  
å be hand le noen man kjen ner, kan det for noen være ube ha ge lig  
å inn se hvor dan syk dom også ram mer en selv (1). I så fall blir le ger 
kre ven de pa si en ter på grunn av den be hand len de le gens per spek tiv, 
og ikke på grunn av noe (lege-)pa si en ten gjør per se.

Jeg er ikke den før s te til å be skri ve ut ford rin ger ved rol le byt et  
fra lege til pa si ent (4, 5). Selv om pa si ent rol len ble pre get av min 
lege bak grunn, ga opp hol det som sy ke hus pa si ent også noen vik ti ge 
er fa rin ger og po si ti ve opp le vel ser. Sær lig da hel se per so nell tok seg 
tid til å snakke om helt and re ting enn syk doms for lø pet, for eks em-
pel fore truk ne fri tids ak ti vi te ter. Det ga en vik tig på min nel se om 
ver di en i å se pa si en ter som in di vi der, uten for ut inn tat e fore stil lin-
ger ba sert på pa si en tens (yr kes-)bak grunn el ler and re ka rak te ris ti ka.

FRE DE RIK EMIL JUUL
fejuul.medisin@gmail.com
er ph.d.-sti pen diat ved Kli nisk ef ekt forsk ning, Oslo uni ver-
si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let.
Foto: Jon Olav Nes vold

«En kol le ga be teg net sitt for søk på å ska pe en 
lege–pa si ent-al li an se med en an nen syk lege 
som en dans der beg ge prøv de å lede»
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Råd giv ning hjel per – men hvor dan?

En fersk stu die be kref ter at råd giv ning for le ger hjel per – 
men hvor dan skal vi for stå me ka nis me ne?

«Care of the pa tient re quires care of the pro vi der», sies det i en ar tik
kel av Bodenheimer & Sinsky (1). Et er man ge år med rap por ter om 
høy grad av stress og ut brent het blant le ger in ter na sjo nalt er det nå 
en grad vis øken de opp merk som het rundt be ho vet for å sik re god 
kva li tet i pa si ent be hand lin gen – sam ti dig som an sat es be hov iva re
tas. Å ta i bruk le gers og øv rig hel se per so nells kunn skap om hvor
dan ar bei det kan og bør or ga ni se res for å kom me dit, er av gjø ren de 
for å ska pe en mer hold bar ut vik ling in nen hel se tje nes ten (2).

I til legg til å vise til be hov for or ga ni sa to risk end ring er til bud om 
råd giv ning di rek te til en kelt le ger ut vik let i fle re land. I Norge har  
vi, si den be gyn nel sen av 1990åre ne, en støtekollegaordning i alle 
fyl ker og et sen tra li sert til bud for le ger fra hele lan det ved Res surs
sen ter Villa Sana. Et er spør se len et er dis se tje nes te ne er øken de.

Det fin nes man ge in di ka sjo ner på at råd giv ning for le ger opp le ves 
nyt ig og at man fø ler seg bedre rus tet til å fort set e i job ben et er på. 
En tre årig opp føl gings stu die av le ger som had de opp søkt Res surs
sen ter Villa Sana 2003 – 05, vis te klar ned gang i jobb stress og bed ring 
av ut brent het både et og tre år et er kon tak ten med sen te ret (3).

Nå har en ran do mi sert kon trol lert stu die i USA vist lig nen de 
 re sul ta ter. Et er pro fe sjo nell vei led ning i in ter ven sjons grup pen  
fikk le ge ne klar bed ring av ut brent het, bedre opp levd livs kva li tet  
og økt mot stands dyk tig het et er seks må ne der, mot in gen end ring 
el ler for ver ring i kon troll grup pen (4).

Eks emp ler på te ma er som ble dis ku tert i dis se råd giv nings sam 
tale ne, var: hvor dan gjen erob re opp le vel se av me ning i ar beids  
situasjo nen; bedre in te gre ring av pro fe sjo nelt og per son lig liv; 
 bygge so si al støt e og fel les skap på jobb; dis ku te re ef ek ti vi tet og 
gren se  seting på jobb; vur de re ar beids be last nin gen med pri ori te
ring og re duk sjon av ar beids opp ga ver; økt le del ses kom pe tan se; 
sam ar beid med kol le ga er; mu lig he ter for tid til hob by er, tre ning  
og iva re ta  kelse av egne be hov; styr king av re la sjons byg ging til 
 ven ner uten om ar beids si tua sjo nen.

Det e er te ma er som også dis ku te res jevn lig ved Res surs sen ter 
Villa Sana.

Men hva er det ved dis se sam ta le ne som fak tisk gjør at le ge ne  
i et er kant opp le ver mind re ut brent het, bedre livs kva li tet og økt 
mot stands dyk tig het? Gjø res det end rin ger i ar beids si tua sjo nen  
el ler i hjem me si tua sjo nen som re du se rer stress og øker fø lel sen  
av me ning? Er det end rin ger i må ten å ten ke om sin si tua sjon på? 
Det e har vi lite el ler in gen sy ste ma tisk kunn skap om.

I et pro sjekt blir det e nå un der søkt. Le ger er blit in ter vju et kort 
tid et er kon takt med Villa Sana, og de sam me le ge ne fikk in ter vju et 
gjen tat et år se ne re. I 2020 skal vi også intervjue leger som har vært 
i kon takt med støtekollegaordningen.

Ved dis se in ter vju ene får vi kva li ta ti ve data som vil kun ne gi oss 
ver di full kunn skap om hva som hjel per le ger til mind re stress og 
ut brent het og bedre livs kva li tet. Det e er vik tig for å både iva re ta 
be hand ler og pa si ent i hel se tje nes ten.

KA RIN ISAKS SON RØ
karin.ro@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstitutet
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Ko ro na, ka ran te ne og kri se

Ko ro na vi rus pan de mi en har også noen 
språk li ge kon se kven ser.

I de sem ber 2019 ble det på vist en ny type 
ko ro na vi rus i byen Wu han i Kina. I feb ruar 
2020 fikk vi ru set og syk dom men som vi ru
set for år sa ker, of  si el le navn. Ver dens hel se
or ga ni sa sjon (WHO) be stem te at syk dom
men skal kal les covid-19 (1). På eng elsk skri
ves det med sto re bok sta ver, men på norsk 
pleier vi å skrive med små, som sars, mers  
og aids. Ko mi te en som har an svar for virus
taksonomi, be stem te at vi ru set skal skri ves 
sars-CoV-2 (1). Det be tyr at vi kan ha set nin
ger som den ne: «Han ble smit et av sars
CoV2 og ut vik let et er hvert covid19.»

Ko ro na
Både for kjø lel se, sars, mers og covid19 har 
opp hav i den sto re ko ro na vi rus fa mi li en (2). 
Or det ko ro na kom mer fra la tin coro na, som 
be tyr ‘krans’ el ler ‘kro ne’. Vi ru set har fåt 
navn et er hvor dan det ser ut i et elek tron
mik ro skop: rundt med en mem bran med 
små, ut stik ken de pig ger som kan min ne om 
det yt er ste laget av solas at mo sfæ re, ko ro
na en (3).

Språk rå det an be fa ler å skrive ko ro na  
med k, og sam men set nin gen ko ro na vi rus  
er et van lig fel les navn som skri ves med li ten 
for bok stav (4). Noe av po en get med å skrive 
ko ro na vi rus med k er at vi har or det ko ro na 
fra før i norsk. Me di si ne re vil kjen ne det 
igjen fra hjer tets ko ro nar ar te ri er, som vi 
også kal ler krans ar te ri er.

Ka ran te ne
I Sto re nors ke lek si kon kan vi lese om or det 
ka ran te ne at det i me di sinsk sam men heng 
be nyt es «om til tak som har til hen sikt  
å be gren se kon tak ten mel lom per so ner  
som kan ten kes å være ram met av en smit
som syk dom, og and re men nes ker» (5).

Or det kom mer fra det ita li ens ke quar-
antina (6). Vi gjen fin ner det i man ge eu ro 
peis ke språk: karantän (svensk), karantæne 
(dansk), quarantine (eng elsk), quarantaine 
(fransk), Quarantäne (tysk), cuarentena 
(spansk) osv. På ita li ensk be tyr quaranta 
‘før ti’, og av sper rin gen i de før s te ka ran te ne
be stem mel se ne var te i 40 da ger (6).

I for bin del se med ko ro na vi rus pan de mi en 
de fi ner te Folkehelseinstitutet skil let mel
lom so si al dis tan se ring, ka ran te ne og iso le-
ring (5). So si al dis tan se ring hand ler iføl ge 
Sto re nors ke lek si kon om at «folk flest skal 

hol de stør re av stand til hver and re enn 
 van lig, for eks em pel i bu tik ker, på ar beids
plas ser og i det of ent li ge rom met el lers». 
Ka ran te ne be tyr at «per so ner som ikke er 
syke, men som har vært i mu lig smit e over
fø ren de si tua sjo ner, skal hol de seg bor te  
fra kon takt med and re», mens iso le ring 
«be nyt es når man er smit e fø ren de og det 
må iverk set es spe si el le til tak for å hind re 
smit e til and re» (5).

Kri se
Da WHO 11.3.2020 de fi ner te koronaepide
mien som en pan de mi, for sto ver den at den 
sto over for en kri se. Or det krisis (av gresk: 
‘av gjø rel se, dom’) har røt er til ba ke til old 
tidas me di sin. En me di sinsk kri se drei de  
seg om et av gjø ren de ven de punkt da syk
dom men en ten før te til dø den el ler klin get 
av. Kri ser inn traf på «kri tis ke da ger», et visst 
an tall da ger si den syk doms de bu ten (7).  
I dag bru kes ikke kri se på den ne må ten.  
Nå be tyr or det ‘svært van ske lig, far lig si tua
sjon’ (8).

I all menn språket er kri se be gre pet blit 
ut van net. Nå kan man snakke om kri se ved 

helt al min ne li ge og hver dags li ge hen del ser 
som en ten er pin li ge, van ske li ge el ler bare 
er ger li ge: «Det er lit kri se.» Koronapande
mien er noe an net. Det er helt kri se.

ER LEND HEM
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er pro fes sor dr.med., fag sjef og re dak tør for Tids
skrif tets språk spal te.
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Et far lig hjel pe mid del

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

Maur sy re, som fin nes na tur lig i blant an net maur, har len ge blitt brukt i jord bru ket. Den far ge lø se væs ken be skri ves som å ha 
en litt stik ken de lukt, og den kan gi sto re et se ska der hvis hånd tert feil. Dett e skrev Mjøls nes om i ut ga ve 15/1973 (Tidsskr Nor 
Lægeforen 1973; 93: 1154).

Maur sy re: Et far lig  
hjel pe mid del i jord bru ket

Av Olav Mjøls nes
Maur sy re (Aci dum formicum, HCOOH) 
bru kes i dag i sto re meng der i jord bru ket 
ved ned leg ging av si lo fôr. I 1971 var for bru
ket 15 600 tonn, som ble le vert i kon sen trert 
form (85 %) på i alt ca. 430 000 30li ters plast
kan ner.

Maur sy ren er me get sterkt et sen de. Den 
har så le des ster ke re over fla te virk ning enn 
kon sen trert ed dik sy re (is ed dik). Til tross  
for det sto re for bru ket av maur sy re i jord
bru ket er det sjel den man hø rer om ska de
virk nin ger på men nes ker, og det er lite  
å finne i lit e ra tu ren om for bren nin ger  
og for gift nin ger for år sa ket av maur sy re. 
Ram stad, Rei er & Skand sen (Etsska der for 
årsa ket av maur sy re (silovæskekonsentrat). 
Far ma ko te ra pi 1968: 85 – 90) re fe re rer to 
pa si en ter med hud for bren nin ger på grunn 
av maur sy re. Den ene av dis se fikk også en 
he mo ly se som man an tok var for år sa ket  
av sy rens over fla te virk ning på de røde blod
le ge mer. Jeg har ikke fun net noen med de l el
ser i lit e ra tu ren om oesophagusskader 
for år sa ket av maur sy re.

Ved Hau ke land sy ke hus, Ørenesehals 
avde lin gen, har vi i lø pet av de siste 5 år hat 
5 pa si en ter med etsskader i oeso pha gus på 
grunn av maur sy re. Alle dis se 5 bod de på 
gårds bruk. De to før s te var voks ne gård bru
ke re, de 3 siste var barn i al de ren 1 til 2½ år. 
Barna fikk maur sy ren i seg som føl ge av 
skjø des løs het i be hand lin gen av sy ren. Den 
ene drakk noen drå per fra en kan ne som 
had de in ne holdt for tyn net maur sy re, den 
and re sug de på en slan ge som tid li ge re var 
brukt fra en maur sy re kan ne til en fôr høs ter 

og den 3. klar te å få lok ket av en maur sy re
kan ne og slurpe i seg lit av sy ren.

Alle 5 pa si en te ne fikk ska der i oeso pha gus. 
Hos 2 av dem ut vik let det seg strik tur som 
krev de be hand ling med blok king. Den ene 
av dis se, en vel 2 år gam mel gut som slur
pet i seg syre fra en kan ne, had de så sto re 
etsskader at det ble ut ført oesophagostomi 
med ned leg gel se av son de til ventrikelen. 
(…)

Det har vært et mar kert økt for bruk av 
maur sy re i jord bru ket de siste år, og et er 
opp lys nin ger fra pro du sen ten må man 
for ven te yt er li ge re øk ning de kom men de  
år (Fyrikleiv, E. Per son lig med de lel se). Der  
ved øker også fa ren for ulyk ker for år sa ket  
av maur sy re. De ska de til fel le ne vi har set, 
rei ser spørs må let om folk som stel ler med 
maur  syre er til strek ke lig opp merk som me  
på hvor far lig den kan være. De hvi te plast
kan ne ne med maur sy re kan vir ke re la tivt 
uskyl di ge sam men lig net med de gam mel
dag se glass bal lon ge ne. Rik tig nok er kan  nene 
mer ket med: MAUR SY RE. VÆR VAR SOM, samt 

rød mer ke lapp som er på ført FOR SIK TIG. 
ET SEN DE VÆS KE. Må ikke tas inn. Opp  beva res 
util gjen ge lig for barn. Det ser li ke vel ut til  
at det e ikke er en al vor lig nok ad var sel. Det 
kun ne være på sin plass med et «godt, gam
mel dags» gift mer ke som let e re inn pren tes  

i folks be visst het. Det må også un der stre kes 
at maur sy re skal opp be va res util gjen ge lig 
for barn. I prak sis vil det e si at den må være 
in ne låst. Kan ne ne må være luk ket på en slik 
måte at de ikke lar seg åpne av små barn.  
At en gut på vel 2 år klar te å åpne en kan ne, 
ty der på at den skru kor ken som nå bru kes 
ikke er en sik ker nok luk ning.

«Alle 5 pa si en te ne fikk ska der  
i oeso pha gus»

«At en gutt på vel 2 år klar te  
å åpne en kan ne, ty der på  
at den skru kor ken som nå 
bru kes ikke er en sik ker nok 
luk ning»

Maur sy re har len ge blit brukt i norsk land bruk. Bil det er tat på Stein kjer i 1968. Foto: Widerøes Fly ve sel skap AS / 
Na sjo nal bib lio te ket
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TID LI  GE RE I  ÆSCULAP

Tru en de sky er over frem ti den

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com 
Re dak sjons sjef i Æsculap

I 1950- og 60-åre ne ble det dis ku tert mu lig het for ut plas se ring av ame ri kans ke atom vå pen i Norge, men det end te til slutt med 
et norsk nei. I 1960 ad va rer Æsculaps re dak tør Svenn M. Sy ver sen mot grad vis til ven ning til den ty pen vå pen, og er opp gitt over 
egne med stu den ter (Æsculap 1960; 40: 49 – 50).

Freds vil je og atom vå pen.

Kjæ re le ser, kan du og jeg gjø re noe for  
å på vir ke den po li tis ke, mi li tæ re og so si a le 
ut vik lin gen i Norge og ver den forøvrig. Nei, 
sier du og stap per ne ve ne ned i buk se lom
me ne, po li tik ken er for po li ti ker ne, mi li tær
ve sen er for de mi li tæ re eks per ter, mens 
Nor disk læ re bok i kir ur gi er for meg, og  
det er gudhjelpe meg mer enn nok.

Men så lett slip per du ikke unna. Har du 
for eks em pel hørt at det er på tale å sta sjo 
nere atom vå pen her i lan det? Det har du 
alt så. Hva er din me ning i den ne sa ken?  
Har du ikke gjort deg opp noen me ning 
ennå. Godt her med dik te rer jeg deg hva du 
skal mene. Du skal mene at atom vå pen her  
i lan det vil være en uting, en ulyk ke for oss 
som le ver her og som gjer ne vil leve i fred 
ennå noen år og som gjer ne så at våre barn 
kun ne gjø re det sam me. Og ikke bare du 
ale ne skal ha den ne me ning, men du skal 
gjø re ditt til at and re også får den ne me ning 
og du skal rope ditt stand punkt ut til den 
li ke gyl di ge hop og til de blin de mi li ta ris ter.

Hvor man ge me di si ne re var det som stil te 
i Stu den ter sam fun net da man be hand let 
spørs må let om atom vå pen til Norge? I hvert 
fall ikke mer enn 5 og be kla ge lig nok var det 
minst 2 av dis se som stem te mot re so lu sjo
nen som ble ved tatt og som had de føl gen de 
ord lyd:

«Det Nors ke Studentersamfunn sam let til 
møte 19. 3. 60 tar skarpt av stand fra tan ken 
om plasering av atom vå pen i Norge.

Et hvert skritt for å få fle re land med atom
vå pen i for sva ret in ne bæ rer en til skjer ping 

av den kal de kri gen og min ker der med 
sjan se ne for en ned rust ning.»

Ikke mer enn vel 100 stu den ter avga 
 stem me, der av var ca. 2/3 for re so lu sjo nen. 
La oss ikke håpe at dett e er et tegn på at 
stu den te ne stil ler seg li ke gyl di ge til sa ken. 
Det ville være for de pri me ren de. (…)

Det ble hev det at vi ikke skul le la fø lel se ne 
tale, men lytt e til for nuf ti ge ar gu men te rin
ger. Nei. Her skal ikke ar gu men te res. Atom
vå pen står i dag for oss som en for fer de lig 
ting, men hvis vi bare får dre vet og ar gu
men tert len ge nok så vil vi venne oss til 
tan ken om atom vå pen og de vil ikke len ger 
vir ke så av skrek ken de. Og når de ikke len ger 
er så av skrek ken de vil de også lett e re kun ne 
tas i bruk. Men atom vå pen er av skrek ken de 
og det må de for alle men nes ke li ge ver di ers 
skyld fort sett e å være. (…)

Hvor for skal vi bru ke all vår tid på å for 
bere de oss på en kom men de krig? Det skal 
være den enes te måte å unn gå den på, he ter 
det. Tror noen vir ke lig det? Det er visst in gen 
som for be re der seg på en kom men de fred. 
Rik tig nok hø rer man sta dig om freds for
hand lin ger, men på sam me tid rus tes det 
som ald ri før. Det er lite tro lig at det skal 
kom me noe sær lig po si tivt ut av slike for
hand lin ger så len ge noen ikke har vil je til  
å ofre noe som helst, men der imot sett er  
alt inn på å så sterkt mi li tært rus tet før 
for hand lin ge ne at man kan kre ve mest 
mu lig. Gad tro om ikke også for hand ler ne 
selv ville bli svært over ras ket om det plut se
lig en dag skul le vise seg at for hand lin ge ne 
vir ke lig før te til re sul ta ter.

Hvor for er si tua sjo nen slik som den er 
med gan ske tru en de sky er over frem ti den. 
Skal man tro at et fler tall av ver dens be folk
ning er enig i og gir sin til slut ning til den 
ut vik lin gen som har fore gått si den siste 
krig. Jeg kan ikke tro det. (…) Men nes ke ne  
er for for sik ti ge med å la sin me ning kom me 
til utt rykk. De tror at de ikke har noe greie 
på ut vik ling og slikt og at det er and re som 
kan greie bif en så me get bedre. Ikke er det 
noen som spør så sær lig mye ett er de res 
me ning hel ler.

Her er vår opp ga ve når det gjel der  
å på vir ke ut vik lin gen. For det før s te skal  
vi mene selv og la me nin gen kom me til 
utt rykk. Der nest skal vi få and re til å mene 
og la sin me ning kom me til utt rykk. Vi må 
ut vik le en ster ke re vil je til fred. En vil je som 
er så sterk at den kan til la te oss å ofte gan ske 
me get, umå te lig me get på fre dens al ter.

Mitt øns ke er at freds vil jen kun ne til la te 
oss å ofre så me get at vi ga alt mi li tær ve sen 
på bå ten. Vi kun ne leg ge hele lan det åpent 
som en de mi li ta ri sert øy i et hav av ka no ner 
og ra kett er. Og så skul le vi vente og se. Vi 
ville sat se 3,5 mil li o ner men nes ker på en 
usik ker hånd. Men pott en ville være va rig 
fred. (…)

«Du skal mene at atom vå pen 
her i lan det vil være en uting»

«Det er visst in gen som  
for   bereder seg på en  
kom men de fred»

Første mai markeres for 70. gang med demonstra 
sjonstog og paroler i 1960. Her toget på vei opp Karl 
Johans gate med parolen «Nei til Atomvåpen».  
Foto: NTB Scanpix
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So lid dansk  
epi lep si bok

For ri ge ut ga ve av den ne dans ke epi lep si 
boken kom i 2014. For fat er ne gir i for or det 
in gen be grun nel se for hvor for de har valgt  
å re vi de re den et er bare fem år. Kan skje har 
det sam men heng med at man i Internatio
nal League Against Epilepsy (ILAE) i 2017, 
et er man ge år med hef ti ge dis ku sjo ner  
i fag mil jø et, ble eni ge om en kel te nye ter
mer og en ny klas si fi ka sjon av epi lep tis ke 
an fall og epi lep si ene. For fat er ne pre sen te

EPI LEP SI
Jør gen Al ving,  
Anne Sabers, Pe ter Uldall
En basisbog. 2. utg. 159 s, 
tab, ill. Kø ben havn: FADL’s 
Forlag, 2019. Pris DKK 300 
ISBN 978-87-93810-17-4

rer den nye klas si fi ka sjons mo del len nok så 
de tal jert, uten egent lig å dis ku te re hvil ke 
for de ler den har frem for den gam le.

Bo ken føl ger stort set sam me møns ter 
som sist og gir en grun dig inn fø ring i dia
gnos tikk og be hand ling av epi lep si ene.  
En dvd med opp tak av di ver se epi lep tis ke  
og ikkeepi lep tis ke an fall som fulg te med 
2014ver sjo nen, had de man nå valgt å fjer ne. 
I ste det hen vi ser for fat er ne til ILAE som har 
lagt ut et frit til gjen ge lig ar kiv på in ter net, 
med vi deoopp tak av uli ke for mer for epi lep
tis ke an fall (EpilepsyDiagnosis.org). Et er 
mit skjønn er det et for nuf tig valg.

Det som skil ler den ne bo ken fra man ge 
and re læ re bø ker i epileptologi, er at dia
gnos tikk og be hand ling av barn er viet 
stør re plass, og at sy ke plei e rens rol le i epi
lep si om sor gen har fåt et eget ka pit el. Et er 
mit skjønn bur de alle med en kro nisk syk
dom, som epi lep si, ha en fast kon takt i spe
sia list je nes ten. I Norge er det alt for få epi
lepsiprofilerte nevropediatere og nev ro lo ger 
til å dekke det e be ho vet. Som for fat er ne  
av den ne bo ken fore slår, kan epi lep si sy ke
plei e re kom pen se re for den ne man ge len. 
Det for ut set er imid ler tid en be ty de lig styr

king av ut dan nel sen av epi lep si sy ke plei e re 
her i lan det.

For fat er ne skal ha ros for at de fle re 
 ste der min ner om den be ty de li ge dia gnos
tis ke nyt en vi kan ha av at for eld re el ler 
på rø  rende fil mer pa si en tens an falls epi so der 
med mo bil ka me ra som de så tar med til 
sy ke hu set.

Om bo ken tref er mål grup pen? Både 
språk og de talj rik dom bæ rer bud om at  
den er skre vet av tre høy spe sia li ser te epilep
tologer. For unge og vor den de nevropedia
tere og nev ro lo ger som øns ker en inn fø ring 
i epileptologi, me ner jeg den tref er godt. 
For all menn le ger, sy ke plei e re, psy ko lo ger, 
so sio no mer og fysio og er go te ra peu ter tror 
jeg man had de vært tjent med en noe kor 
tere og enk le re frem stil ling av stof et.

KARL O. NAK KEN
Spe si al sy ke hu set for epi lep si
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Han har i lø pet av de siste fem år 
mot at fore les nings ho no rar fra Eisai, et far ma søy tisk 
fir ma.

Om kli nisk kom mu
ni ka sjon for alle le ger

Det e kor te og let les te hef tet opp sum me rer 
det vik tig ste om kli nisk kom mu ni ka sjon  
i den pa si ent sen trer te me to de. Den knyt er 
seg godt opp mot all menn me di si nens 
 læ rings mål (som er nevnt) og er eg net til 
bruk i spe sia list ut dan nin gens vei led nings
grup per. Bo ken er skre vet med inn sikt og 
hu mor, med gode vi ten ska pe li ge hen vis nin

HÅND BOK I KLI NISK 
KOM MU NI KA SJON
Har ald Sund by,  
Njål Flem Mæland
Oslo: Norsk for en ing for 
all menn me di sin, 2020.  
28 s, ill. Bo ken lig ger ute 
gratis for nedlastning. 

ger og an be fa lin ger om vi de re le sing og 
med snert ne kom men ta rer og stor raus het 
oven for le gen og pa si en ten. Den er på sit 
beste en fryd å lese. Med gode eks emp ler 
som alle le ger kan bru ke i hver da gen er 
hånd bo ken vel eg net til å over be vi se den 
trav le le gen om at god kli nisk kom mu ni ka
sjon er ef ek tivt og tids be spa ren de. Hånd 
boken set er kunn ska pen om kli nisk kom
mu ni ka sjon inn i et fint his to risk per spek tiv. 
Den for kla rer hvor for det e er en nød ven dig 
fer dig het. Bo ken gir prak tis ke råd om hvor
dan lære og ut fø re kom mu ni ka sjo nen.

Bo ken tar oss gjen nom de uli ke fa se ne av 
lege‒pasientkon sul ta sjo nen. Her blir bo ken 
be und rings ver dig kon kret om hva til ste de
væ rel se og sam spill be tyr. «Vei skil ting» kan 
roe ned sam ta len og gi le gen og pa si en ten 
en fel les for stå el se for hvor man skal. Bo ken 
il lust re rer at kon sul ta sjo nen er et «vi», der 
le gen og pa si en ten sam ar bei der. For fat er ne 
er ikke red de for å være nor ma ti ve i sit 
for svar av 20mi nut ers kon sul ta sjo ner. 
Kan skje bør du vur de re hvor lang lista di  
er og bør være. Vi tren ger tid til det vi skal 
gjø re.

Vi får vite at le gen har man ge ting å spille 
på. Når in stru men te ne vi ses så klart fram, 
il lust re rer det at god kli nisk kom mu ni ka
sjon ikke er noe man er født med, men er 
noe kan alle lære. Vi tren ger alle å øve. Selv 
ikke er far ne all menn le ger ut dan net i and re 
ti der, da den pa si ent sen trer te me to de ikke 
var eks pli sit ut alt, blir mest re uten det. 
Bo ken er fint il lust rert av Ma rit T. Mos eng. 
Den an be fa les til dem som tren ger å lære 
noe mer om det spen nen de og ut ford ren de 
(og for noen uopp da ge de) fel tet kli nisk 
kom mu ni ka sjon ‒ det vil si til alle.

Beg ge an mel der ne kjen ner en av for fat -
terne, H. Sund by. J. Bramness har tid li ge re hat 
et jobb sam ar beid med Sund by og skre vet en 
bok an mel del se sam men med ham.

ING JERD GUL DAL
Spe sia list i all menn me di sin, Kjels ås le ge kon tor

JØR GEN G. BRAMNESS
Se ni or fors ker Folkehelseinstitutet og pro fes sor 
ved UiT – Norges ark tis ke uni ver si tet
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Hel het lig kunn skaps 
opp sum me ring  
for eld re me di sin

Eld re bo ken er en tverr fag lig kunn skaps 
oppsum me ring for eld re om sor gen. Den  
er skre vet som pen sum for grunn ut dan 
ninge ne in nen hel se fa ge ne, jus og mu sikk 
tera pi, men er også tenkt som støt e for 
be slut nings ta ke re i hel se tje nes ten.

Boka har 40 kor te ka pit ler skre vet av fors
ke re med ulik fag bak grunn og forsk nings  om
rå de. I hvert ka pit el opp sum me res ho ved

ELD RE BO KEN
Bet i na S. Hu se bø,  
Eli sa beth Flo
Dia gno ser og be hand-
ling. 454 s, tab, ill. Bergen: 
 Fag bok for la get, 2019.  
Pris NOK 599  
ISBN 978-82-450-2178-3

punk te ne i star ten, og teks ten il lust re res med 
pa si ent eks emp ler, fakta ru ter og fi gu rer. Det 
er spørs mål og svar til hvert ka pit el på slut
ten av boka. Språket va ri e rer med for fat er, 
men er stort set let lest og kon sist.

Boka åp ner med en inn fø ring i ju ri dis ke 
og sam funns me di sins ke as pek ter av eld re
me di sin, før vi pre sen te res for de mens syn
dro me ne og de res ut ford rin ger. Vi de re 
be skri ves multimorbiditet og or gan spe si 
fikke al ders for and rin ger og syk dom mer.  
Så føl ger ka pit ler om kost hold og er næ ring, 
munn hel se, fy sisk ak ti vi tet og funk sjon 
samt smer ter og le ge mid del bruk. Mu sikk 
tera pi, psy kisk hel se og rus samt uli ke psy
ko so si a le as pek ter ved al der dom har egne 
ka pit ler. For hånds sam ta ler og om sorg ved 
li vets slut er viet sær lig plass. Til slut drøf
tes fri vil lig het, tverr pro fe sjo nell sam ar beids
læ ring, tek no lo gis ke løs nin ger i eld re om sor
gen og kom mu ni ka sjon mot of ent lig he ten.

Boka er et godt start sted for den som 
øns ker å jobbe med ut vik lings ar beid el ler 
forsk ning – el ler ret og slet for stå den 
 stør re sam men hen gen man ut ø ver sit fag i. 
Som sam funns me di si ner med in ter es se for 

tje nes te ut vik ling les te jeg boka med stor 
in ter es se. Når det gjel der me di sinsk be hand
ling er det fle re gode opp sum me ren de 
ka pit ler, men boka kan ikke stå ale ne som 
læ re bok. Her må le gen kom plet e re med 
and re kunn skaps kil der. Men det er fine 
ka pit ler om le ge mid del bruk, om sorg ved 
li vets slut, munn hel se og fy sisk ak ti vi tet 
som vil være sær lig nyt i ge for sy ke hjems 
leger. Jeg ble også po si tivt over ras ket over 
ka pit e let om Japans er fa rin ger med tek no
lo gis ke løs nin ger i eld re om sor gen.

Eld re bo ken er et godt og et er leng tet 
 bi drag til den hel het li ge kunn skaps ba sen  
i eld re me di sin. Den pre sen te rer forsk nings
bred den i norsk eld re om sorg og hen ter 
bi drag fra et im po ne ren de fors ker pa nel. 
Den fag lig bred den og kom pe tan se som 
re pre sen te res opp fyl ler et er mit syn re dak
tø re nes am bi sjo ner om å løf te eld re me di si
nens om døm me. Den gjør også at boka 
tref er den tverr fag li ge mål grup pa den er 
til tenkt.

ELIZABETH KIMBELL
Sy ke hjems over le ge, Trondheim kom mu ne

God læ re bok  
i al ders psy kia tri

Knut En ge dal og Ma rit Tvei to har vært re dak
tø rer for en læ re bok i al ders psy kia tri. Re dak
tø re ne har selv skre vet man ge av ka pit le ne, 
men har i til legg fåt bi drag fra 18 med for 
fate re. Bo ken er ikke en re vi dert ut ga ve av 
Al ders psy kia tri i prak sis, som kom ut i 2008, 
men frem står som en helt ny og mer om fat
ten de læ re bok. Mål grup pen er både le ger og 
psy ko lo ger som ar bei der med al ders psy kia

AL DERS PSY KIA TRI
Knut En ge dal,  
Ma rit Tveito, red
474 s, tab, ill. Tøns berg: 
 Ald ring og hel se, 2019.  
Pris NOK 650  
ISBN 978-82-8061-385-1

tri, samt sy ke hjems le ger og hel se per so nell 
med ba che lor grad som ar bei der med eld re. 
Fast le ger og ge ri a te re vil også finne bo ken 
nyt ig, vil jeg anta.

Bo ken er delt inn i syv de ler, som hver  
har fle re ka pit ler. Bo ken har få il lust ra sjo ner, 
men en del vik ti ge mo men ter er sat opp 
punkt vis i ram mer. Teks ten er også tid vis 
brut opp ved at det er brukt kor te ka sui stik
ker for å il lust re re tema som tas opp. Det e 
bi drar til å knyt e tema nær me re kli nisk 
ar beid. Alle ka pit ler er be lagt med et stort 
an tall re fe ran ser.

Før s te del om hand ler ald ring ge ne relt  
og or ga ni se ring av norsk al ders psy kia tri.  
I til legg in ne hol der den ne de len et om fat
ten de ka pit el om vei led ning. Her er det git 
plass til fag folk som be skri ver kon kret hvor
dan vei led ning til kom mu nen gis ved de res 
av de lin ger, noe som frem står som et godt 
pe da go gisk grep. De nes te to de le ne er viet 
ut red ning samt fore byg gen de til tak og 
be hand ling. Både le ge mid del be hand ling, 
elektrokonvolusiv be hand ling (ECT), psy ko
te ra pi og mil jø te ra pi er viet egne ka pit ler. 
Mil jø be hand ling ved de mens kun ne vært 
viet noe mer plass, da at ferds mes si ge og 

psy kia tris ke symp to mer ved de mens ofte  
er den mest ut ford ren de de len av al ders 
psykia tri en. Den mest om fat en de de len av 
bo ken er na tur lig nok viet uli ke psy kis ke 
li del ser. Her er de pre sjon, angst og psy ko se 
hos eld re be skre vet og uli ke be hand lings 
alter na ti ver be lyst. Det frem står imid ler tid 
som svært hel het lig at bi po lar li del se, per
son lig hets  forstyr rel se og rus mid del bruk er 
viet egne ka pit ler. Delir og de mens har sin 
na tur li ge plass i den ne type læ re bok, men 
det er også viet plass til tema som ut red ning 
av de mens ved psy kisk ut vik lings hem ming. 
I siste del av bo ken er det et eget ka pit el 
som om hand ler på rø ren de, med for slag til 
til tak som kan fo re byg ge og re du se re på rø
ren de byr de. Bo ken av slut es med et om fat
ten de ka pit el om ju ri dis ke for hold, hvor 
lov verk knyt et til Psy kisk hel se vern lo ven  
og Pa si ent og bru ker ret ig hets lo ven drøf tes.

Al ders psy kia tri frem står som en god og 
gjen nom ar bei det læ re bok som kan an be 
fales.

OLE KRIS TI AN GRØN LI
Over le ge, Al ders psy kiat risk sek sjon
Uni ver si tets sy ke hu set i NordNorge
Tromsø
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UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

ZA FER TANDOGDU
Health care As so ci ated Uri nary Tract Infections in 
Urology Departments. Pathogens, Resis tance and 
Ap pro pri ate Empiric Anti bi ot ic Choices From a Glo bal 
Point Prev a lence Reg is tra tion to Mod el ling based on  
a Bayesian Ap proach. Tandogdu dis pu te rer for 
gra den dr.philos. Ut går fra Institutt for kli nisk 
 me di sin. Dis pu tas 3.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Su zan ne E. Geerlings, 
In ter nal Medicine, Ams ter dam Uni ver si ty Med i cal 
Center, Ne der land, Franck Bruyere, Uni ver si ty Hos-
pital of Tours, Frank ri ke, og Tone Tøn jum, Institutt 
for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.

ÅS MUND TREU RØE
Heart fail ure bey ond glo bal systolic dysfunction – 
 ac ti ve, pas si ve and re gio nal mechanisms of diastolic 
dysfunction. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 4.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Mar ti na Krüger, Hein rich-
Hei ne Universität, Düs sel dorf, Tysk land, Hel ge 
Skul stad, Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet 
i Oslo, og Tor Erik Rus ten, Institutt for kli nisk me di-
sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Wil li am E. Louch og Ole M. Sejersted.

GURI RAN UM EKÅS
Pediatric an ter i or cruciate li ga ment in ju ries: Man
agement, treat ment ra tio na le and longterm outcomes. 
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
5.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Mininder Ko cher, Bos ton 
Childrens Hospital, USA, Jon Karls son, Sahlgrenska 
Aca de my, Uni ver si ty of Gothenburg, Sve ri ge, og 
In ger Holm, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Lars En ge bret sen, Hege Grin dem, 
 Hå vard Moks nes og May-Arna Ris berg.

ANET TE HUUSE FAR MEN
Preg nan cy in wom en with epilepsy: Birth ra tes, in tra
ute ri ne growth, obstetric complications and pharma
cokinetics. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 5.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Juk ka Pel to la, Tam pe re 
Uni ver si ty Hospital, Finland, Eva Kumlien, Upp sa la 
Uni ver si tet, Sve ri ge, og John-An ker Zwart, Uni ver-
si te tet i Oslo.
Vei le de re: Mor ten I. Los sius og Me re te G. Øie.

ING RID BUG GE
Physically In jured Survivors of Ter ror: Posttraumatic 
stress reactions, so mat ic complaints, and ex pe ri ences 
with ear ly psychosocial hos pi tal care af ter the 2011 
Utøya att ack. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. 
Dis pu tas 5.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Nan cy Kas sam-Adams, 
 Uni ver si ty of Penn syl va nia, USA, Han ne Klæ boe 
Gre ger, Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver-
si tet, og Svein Friis, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Trond H. Di seth, Gre te Dyb og Øi vind 
Eke berg.

RAS MUS DEHLI THORKILDSEN
Uncemented Me talonme tal Arthroplasty for Trape
ziometacarpal Osteoarthritis. Ut går fra Institutt for 
kli nisk me di sin. Dis pu tas 6.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Tor ben Bæk Hansen, 
Aarhus Uni ver si tet, Dan mark, Sø ren Kold, Aal borg 
Uni ver si tets hos pi tal, Dan mark, og Be rit Flatø, 
 Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le der: Mag ne Røkk um.

CE CI LIE PIE NE SCHRØ DER
Treat ment of Type II SLAP le sions of the shoul der. Ut går 
fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 6.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: An drew Carr, Uni ver si ty 
of Ox ford, Stor bri tan nia, Matt hi as Zumstein, Uni-
ver si ty of Bern, Sveits, og Han ne Sol veig Dag fin rud, 
Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Jens Ivar Brox og Olav Rei ker ås.

MA RIA KRYSTINA PARKER
Med i ca tion ap pro pri ate ness, com plex i ty and ad her
ence in ol der adults with chron ic kid ney dis ease. Ut går 
fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 13.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Hege Sal ve sen Blix, Folke-
helseinstituttet, Ul ri ka Gil les pie, Upp sa la  Uni ver si ty 
hos pi tal, Sve ri ge, og Tor geir Bruun  Wyl ler, Uni ver-
si te tet i Oslo.
Vei le de re: Knut Sta vem og Ing rid Os.

SIG URD A. AAR RE STAD
Mo ni to ring longterm noc tur nal nonin va si ve ven ti la
ti on for chron ic hypercapnic re spi ra tory fail ure: What 
are the ba sic tools? Ut går fra Institutt for kli nisk 
me di sin. Dis pu tas 13.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Bengt Midgren, Lund Uni-
ver si ty, Sve ri ge, Sver re Leh mann, Kli nisk in sti tutt 2, 
Uni ver si te tet i Bergen, og Har riet Akre, Institutt for 
kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Ole Hen ning Skjøns berg og Elin Tol lef-
sen.
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PH.D.-DISPUTASER

UNI VER SI TE TET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

TONE HOEL LEN DE
Pro lif er a tion in ope rab le breast can cer. As pects of pro  
gnos ti ca tion and rel e vance of car bo hy drate me tab o
lism. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 1. Dis pu tas 6.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Han ne R. Hag land, Uni ver-
si te tet i Stavanger, Olaf Jo han Hart mann-Johnsen, 
Sy ke hu set Østfold, og Knut Har boe, Uni ver si te tet 
i Bergen.
Vei le de re: Hå vard Søi land, Emiel A.M. Jans sen,  
Jan P.A. Baak og Lars A. Aks len.

TOR MOD KARL SEN BJÅ NES
Drug de liv ery in pancreatic can cer. Quan ti ta ti ve stu
dies of gemcitabine and sonoporation in pa ti ents and 
cell line mod els. Ut går fra Kli nisk in sti tutt 2. Dis pu tas 
6.3.2020.

Be døm mel ses ko mi té: Georg Sa ger, Uni ver si te - 
tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet, Jørn 
Schnee de, Umeå uni ver si tet, Sve ri ge, og Kris tin 
 Mo berg Aak re, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Bett i na Rie del, Jan Schjøtt og Em met 
Mc Cor mack.

IDA SO FIE GRØN NING SÆ TER
Ther a peu tic and prognostic im pli ca tions of me ta bo
lism in acu te myeloid leukemia. Ut går fra Kli nisk 
in sti tutt 2. Dis pu tas 6.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Yng var Fløi sand, Oslo uni-
ver si tets sy ke hus, Hoa Tran, Akershus uni ver si tets-
sy ke hus, og Øy stein Flu ge, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Kim ber ley Joan ne Hat field, Øy stein 
 Bru se rud og Hå kon Reikvam.

KIM CHRIS TI AN DA NIELS SON
Ma ter nal epilepsy and antiepileptic drug treat ment, 
outcomes in preg nan cy and de liv ery. Ut går fra Kli nisk 
in sti tutt 1. Dis pu tas 13.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ing vil Kra rup Sør bye, Oslo 
uni ver si tets sju ke hus, Ma ria Jons son, Akademiska 
sjukhuset, Upp sa la, Sve ri ge, og Hal vor Næss, Uni-
ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Nils Erik Gil hus, Nils-Halv dan Mor ken  
og Ing rid Bor then.

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

MA RIA OTHE LIE UN DER DAL
Polycystic ova ry syn drome – Longterm meta bol ic  
and re spi ra tory health. Ut går fra Institutt for kli nisk 
og mo le ky lær me di sin. Dis pu tas 5.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Ulla Breth Knud sen, 
Institut for kli nisk me di sin, Aarhus Uni ver si tet, 
Dan mark, Fe renc Mac sa li, Kvin ne kli nik ken, Hau ke-
land uni ver si tets sy ke hus, og Guro Aune, Institutt 
for kli nisk og mo le ky lær me di sin, Norges tek nisk- 
natur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Esz ter Van ky og Ma ri an ne Andersen.

HEL GE HAUGLAND
Qual i ty in phy si cianstaffed prehos pi tal emer gen cy 
so cial ser vi ces – de vel op ing a meth od for con tin u ous 
qual i ty es ti ma tion. Ut går fra Institutt for sir ku la sjon 
og bil de dia gnos tikk. Dis pu tas 5.3.2020.
Be døm mel ses ko mi té: Eri ka Frisch knecht Chris-
tensen, Aarhus Uni ver si tets hos pi tal, Dan mark, Atle 
Fret heim, Uni ver si te tet i Oslo og Folkehelseinstitut-
tet, og Erik Mads sen, Norges tek nisk-na tur vi ten ska-
pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: An dre as Krüger, Pål Klep stad og Ma ri us 
Rehn.
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stillingsportal for leger.
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Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst. 

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

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

7
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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Allmennmedisin, Endokrinologi, Nevrokirurgi, Psykiatri  LEGEJOBBER

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

Søknadsfrist: 30. april

Le
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o

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

Søknadsfrist: 24. april

Le
ge

jo
bb

er
.n

o

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!

Fastlege, 0- hjemmel

Søknadsfrist: 05.05.2020

ENDOKRINOLOGI

Overlege endokrinologi/ansvar diabetesomsorg.

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

Søknadsfrist: 05.05.2020

Region Örebro län
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 

NEVROKIRURGI

PSYKIATRI

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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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.

Tidsskriftet på Facebook
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 
og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 
ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt@incognito.no
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SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

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

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

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

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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AKTUELT I  FORENINGEN

FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

In ves ter i til lit!

God dia log med myn dig he te ne  
kre ver åpen het om ut ford rin ger  
og be hov. For gode av ta ler mel lom 
le del sen og de som står i front er  
til lit en vik tig for ut set ning.

Når jeg skri ver det e (30. mars red.anm.),  
har vi set sto re end rin ger i sam fun net.  
Stor tin get har ved tat en ko ro na-lov som  
gir sta ten «alle» full mak ter. Re gje rin gen  
har lagt fram ret nings lin jer for pri ori te ring 
av knappe hel se res sur ser. Ar beids ta ker or ga-
ni sa sjo ne ne har av talt sto re unn tak fra  
ar beids mil jø lo ven. Re gje rin gen vi de re fø rer 
om fat en de be grens nin ger i folks fri het, 
med stor opp slut ning i be folk nin gen.

TV-bil de ne fra Italia og Spa nia er det dyst-
re bak tep pet. Men det e er ikke bare frykt-
dre vet. Vi har til lit til at dis se be slut nin ge ne 
er bra for oss, til tross for at de gri per langt 
inn i våre liv. En for ut set ning for den ne 
til li ten er åpen het om be slut nin ge ne. Når 
Folkehelseinstitutet leg ger fram sine scen- 
arier, er det vik tig at usik ker he ten kom mer 
ty de lig fram. Og når hel se mi nis te ren pe ker 
ut kur sen, må vi få vite at det gjø res i et 
uover sikt lig land skap. Det er gjen nom åpen-
he ten vi kan ha til lit til de som skal ta be slut-
nin ge ne på veg ne av oss.

Åpen het hand ler også om at in for ma sjo-
nen fly ter godt. Le ge ne som står i tje nes ten 
har vik tig in for ma sjon som myn dig he te ne 
og po li ti ker ne tren ger. De som går vak ter  
på in ten siv, kan si hvor flas ke hal sen er. Og 
fast le ge ne, de vet hvor dan lo gi stik ken på et 
le ge kon tor fun ge rer. Le ge for en in gen tok 
der for tid lig ini tia tiv til di rek te dia log med 
myn dig he te ne for å kor te ned de lan ge 
kom mu ni ka sjons lin je ne.

Våre med lem mer re pre sen te rer alle de ler 
av tje nes ten. Vi brin ger nød ven dig kunn-

skap og in for ma sjon til de som skal ta vik - 
ti ge be slut nin ger på våre veg ne. Men vi er 
også en vik tig in for ma sjons ka nal ut i tje nes-
ten, og kan gi le gi ti mi tet til av gjø rel ser som 
tas. Men da må det være åpen het. Hvis det er 
man gel på ån de drets vern, ja så må vi få vite 
det. Hvis vi ikke har nok re spi ra to rer, må det 
kom me ty de lig fram. Det er bare slik vi kan 
ha til lit til de van ske li ge av gjø rel se ne.

I slike ti der trer den nors ke mo del len 
fram, hvor par te ne i fel les skap kan ta de 
van ske li ge av gjø rel se ne. Det er bedre å bli 
eni ge med ar beids gi ver ne om ut vi del se av 
ar beids ti den, enn å få det gjen nom en for-
skrift. I en av ta le kan vi best sik re ret ig he ter 
og ram me be tin gel ser. Det vil gjø re det  
let e re å ta fat på hver da gen når alt det e  
er over. De til lits valg te er et helt nød ven di ge 
bin de ledd mel lom le del sen og de som skal 
stå i front. Åpen het om ut ford rin ge ne og 
be ho ve ne på beg ge si der er en for ut set ning 
for en god av ta le – og en for ut set ning for 
til lit.

I dis se da ger er jeg dypt takk nem lig for  
å bo i et land med ut byg de vel ferds ord nin-
ger og en sterk of ent lig hel se tje nes te for 
alle. Jeg er dypt takk nem lig for å bo i et 
sam funn som er bygd på åpen het og til lit. 
Mil li ar de ne ra ser ut dag for dag i kam pen 
mot vi ru set. Til lit er det beste vi da kan 
in ves te re i, for det vil gjø re oss ster ke re  
til både å hånd te re kri sen og ti den som 
kom mer et er på. Vi kla rer ikke det e ale ne. 
Men i fel les skap kla rer vi det.
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Sik ker he ten til hel se per so nell må iva re tas  
un der koronaepidemien

I en si tua sjon med stor ri si ko for  
at hel se per so nell blir smit tet, for
ven ter Le ge for en in gen at sy ke hus 
og kom mu ner gjør alt de kan for  
å dem pe ri si ko en.

– Le ge ne står i front og be hand ler pa si en ter  
i be kjem pel sen av ko ro na vi ru set. Det e an- 
 sva ret tar vi. Sykehus og kom mu ner har 
an sva ret med å iva re ta sik ker he ten til hel se-
per so nell. Når våre med lem mer står i en si t- 
ua sjon med stor ri si ko for å bli smit et, for- 
 ven ter vi at alle gjør alt de kan for å dem pe 
ri si ko en, sier pre si dent Ma rit Her man sen.

Be kym ret for smit te
Le ge for en in gens til lits valg te og med lem mer 
er be kym ret for sit ar beids mil jø i den ne 
ti den, sær lig ri si ko en for å bli smit et. For-
ven tet eks po ne ring kom bi nert med knapp-
het på smit e vern ut styr og mang len de 
opp læ ring, for ster ker det e.

– Vår grunn leg gen de hold ning er å være 
flek sib le og løs nings ori en ter te for å sik re 
for svar lig drift for pa si en ter og hel se per so-
nell. Vel vi ten de om vårt an svar, job ber vi tet 
sam men med na sjo na le myn dig he ter, sy ke-
hus og kom mu ner for å re du se re smit e ri si-
ko en. Vi har der for kom met med en rek ke 
inn spill i vår lø pen de dia log med par te ne. 
Slike til tak må ha høy pri ori tet. Sik ker he ten 

til hel se per so nell må iva re tas, på pe ker Her-
man sen.

Le ge for en in gen har sendt brev om sik ker-
hets si tua sjo nen til KS og til alle de re gio na le 
hel se fo re ta ke ne og ar beids gi ver for en in ge ne 
Spek ter og Vir ke.

In vol ve ring og med be stem mel se
– I en si tua sjon som kre ver eks tra or di nær 
inn sats, er re ell med be stem mel se vik ti ge re 
enn noen gang. Ar beids gi ver må der for 
in vol ve re til lits valg te. Kom mu ne ne har 
an sva ret for sik ker he ten til fast le ge ne og 
and re le ger i pri mær hel se tje nes ten i en slik 
unn taks si tua sjon, for kla rer Her man sen.

Når hel se per so nell nå må tåle en høy ere 
ri si ko for smit e enn and re ar beids grup per, 
stil ler det høye krav til at man gjør alt for  
å re du se re ri si ko en mest mu lig.

Sta dig ny ut vik ling
Le ge for en in gen har tet dia log med hel se-
myn dig he te ne og har tid li ge re vært i mø ter 
der net opp å for ster ke inn sat sen mot ko r- 
o na vi ru set med for ster ke de smit e til tak, var 
te ma et. For en in gen har vært tid lig ute med 
å på pe ke at det er av gjø ren de å sik re nok 
ka pa si tet og be red skap i både pri mær- og 
spe sia list hel se tje nes ten, slik at Norge er  
i stand til å hånd te re si tua sjo nen.

Si tua sjo nen med ko ro na vi ru sets spred-
ning ut vik ler seg hele ti den, og bil det kan  
se an ner le des ut fra da to en sa ke ne i den ne 
ut ga ven av Tids skrif tet går i tryk ken  
(25. mars). På legeforening.no fin ner du til 
en hver tid opp da tert in for ma sjon, samt 
opp da ter te spørs mål og svar.

SAM FUNNS PO LI TISK AV DE LING 
info@legeforeningen.no

Av sy ke hu se ne for ven ter Le ge for en in gen at:
– Ar beids gi ver fore tar ri si ko vur de rin ger og inn fø rer ver ne til tak
–  Ar beids gi ver sør ger for til strek ke lig opp læ ring av hel se per so nel let – også i bruk  

av ver ne ut styr og and re smit e re du se ren de til tak den en kel te kan gjø re
–  Ar beids gi ver sør ger for til strek ke lig ver ne ut styr. Le ge for en in gen har ut rykt be kym-

ring over for de par te men tet om mang len de til gang til smit e vern ut styr. Vi vet at det 
job bes in tenst med det e, men ser li ke vel grunn til å un der stre ke den av gjø ren de 
be tyd nin gen ver ne ut styr har for å sik re hel se per so nel lets hel se

–  Ar beids gi ver sik rer at hel se per so nel let får til strek ke lig hvile og an net  
kom pen se ren de vern

–  Ar beids gi ver unn går bruk av over tid i for kant av økt pa si ent il strøm ming,  
for å sik re ut hvilt per so nell. 

–  Ar beids gi ver trap per ned elek tiv virk som het for å unn gå unød ven dig ar beids be last-
ning hos de an sat e

–  Ar beids gi ver in ten si ve rer in for ma sjon og dia log med an sat e og til lits valg te for å sik re 
en re ell med be stem mel se i en ar beids si tua sjon som vil kre ve eks tra or di nær inn sats

– Ar beids gi ver etab le rer ut vi de de for sik rings ord nin ger

MED LEM MER I FRONT: – Vi for ven ter at til ta ke ne vi 
fore slår blir fulgt opp for å dem pe smit e ri si ko en og 
iva re ta sik ker he ten til hel se per so nell, sier Ma rit Her-
man sen. Foto: Le ge for en in gen

Av kommunene for ven ter Le ge for en in gen at:
–  Kom mu ne ne fore tar ri si ko vur de rin ger og inn fø rer ver ne til tak på le ge vakt og ved 

even tu el le smit e kli nik ker
–  Kom mu ne ne sør ger for til strek ke lig opp læ ring av hel se per so nel let – også i bruk av 

ver ne ut styr og and re smit e re du se ren de til tak den en kel te kan gjø re. Slik opp læ ring 
må også til bys fast le ger og de res an sat e

–  Kom mu ne ne sør ger for til strek ke lig ver ne ut styr. Le ge for en in gen har ut rykt be kym-
ring over for Hel se- og om sorgs de par te men tet om mang len de til gang til smit e vern-
ut styr. Vi vet at det job bes in tenst med det e, men ser li ke vel grunn til å un der stre ke 
den av gjø ren de be tyd nin gen ver ne ut styr har for å sik re hel se per so nel lets hel se

–  Kom mu ne ne sik rer at hel se per so nel let får til strek ke lig hvile og an net  
kom pen se ren de vern

–  Kom mu ne ne in ten si ve rer in for ma sjon og dia log med fast le ge ne for å sik re gode 
lo ka le løs nin ger i en ar beids si tua sjon som vil kre ve eks tra or di nær inn sats 
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Ar ran ge men ter i Le ge for en in gens regi  
av ly ses el ler ut set tes

AV LY SER: 9. mars gikk Le ge for en in gen ut og av lys te kurs og ar ran ge men ter. Il lust ra sjons fo to: Co lour box

Kurs og mø ter i ut lan det, samt stør re  
ar ran ge men ter i vår av ly ses el ler  
ut set tes for å hind re spred ning av  
ko ro nasmit te.

Le ge for en in gens med lem mer ut gjør en 
vik tig del av hel se tje nes ten. Vi har der for et 
sær lig an svar for å be gren se smit e blant 
med lem me ne, og til en hver tid sik re de res 
hel se og sik ker het. 

– Frem over er det vik tig å leg ge til ret e for 
nok ka pa si tet i pri mær- og spe sia list hel se tje-
nes ten. Ved å be gren se smit e, sør ger vi også 
for at hel se ve se net kan hånd te re si tua sjo nen 
på best mu lig vis, sier Geir Riise, ge ne ral sek-
re tær i Le ge for en in gen. 

Le ge for en in gen gikk der for ut 9. mars  
og av lys te el ler ut sat e vå rens mø ter og 
ar ran ge men ter. I et er kant av det e, kom 
også nors ke myn dig he ter på ba nen med 
svært strenge til tak for å be gren se smit en.

Blant ar ran ge men te ne som flyt es er 
lands sty re mø tet som opp rin ne lig skul le 
av hol des 26. – 28. mai. Det ut set es et er 
pla nen til no vem ber. Også faglandsrådet 
2020 som skul le ar ran ge res på So ria Moria  
i ap ril, plan leg ges gjen nom ført i no vem ber.

For bud mot uten lands rei ser  
for hel se per so nell 
Per 20. mars, for bys hel se per so nell som 
be hand ler pa si en ter å rei se uten lands. For-
bu det gjel der både tje nes te rei ser og pri vat-
rei ser. Med lem mer av Le ge for en in gen som 
har plan lagt uten lands rei ser an be fa les  
å kon tak te eget for sik rings sel skap.

Hel se di rek to ra tet har også in for mert om at 
det kan bli ak tu elt å kalle inn hel se per so nell 

som ikke len ger ar bei der kli nisk til å bi dra  
i be kjem pel sen av ko ro na vi ru set. Le ge for- 
 en in gen føl ger ut vik lin gen nøye og vil opp-
da te re re le vant in for ma sjon og ak tu el le til tak 
fort lø pen de på legeforeningen.no.

In for ma sjon til kurs ar ran gø rer  
og kurs del ta ke re
Til kurs der det er søkt om un der skudds dek-
ning fra Ut dan nings fond I, og det er git ga r- 
an ti, gis det dek ning for ut gif ter knyt et til 
av lys ning i tråd med ret nings lin je ne for 
fon det. Det kan dreie seg om ut gif ter til lo ka-
ler, rei se for fore le se re og lig nen de. Se Le ge-
for en in gens net si der for mer in for ma sjon.

Ut dan nings fond II og III
Til del ta ke re på kurs som er en del av le gers 
vi de re- og et er ut dan ning: For ut gif ter som 
ikke dek kes av egen for sik ring, vil det inn til 
vi de re gis re fu sjon for kurs ut gif ter fra Ut-
dan nings fond II og III. Det e vil skje på or di-
nær måte et er gjel den de ret nings lin jer og 

sat ser for fon de ne, som om du har del tat  
på kur set. In for ma sjon og søk nads skje ma 
fin ner du på legeforeningen.no.

Del ta ke re på til lits valgt kurs i regi  
av Le ge for en in gen
På grunn av fare for smit e av ko ro na vi ru set, 
har sty ret i Opp lys nings- og ut vik lings ord-
nin gen for Spekterområdet kon klu dert med 
føl gen de:

Der som plan lag te kurs blir av lyst som føl ge 
av fore byg gen de til tak for å hind re smit e, 
el ler for å sik re at hel se per so nell er til gjen ge-
lig for hel se tje nes ten, så dek kes kost na de ne 
ved av lys te kurs av OU-mid le ne på van lig 
måte. 10. mars be kref tet KS og Kom mu nal-  
og mo der ni se rings de par te men tet at de 
føl ger de sam me reg le ne som Spek ter.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Lønns opp gjø ret ut set tes til høs ten

Opp gjø ret i pri vat sek tor har blitt 
ut satt på grunn av ko ro na vi ru set. 
Det be tyr at også opp gjø re ne  
i of fent lig sek tor ut set tes.

For hand lin ge ne mel lom Norsk Industri  
og Fel les for bun det, front fa get, blir ut sat til 
au gust. Par te ne sat e seg ned rundt for hand-
lings bor det, men be slut et å ut set e i lys av 
si tua sjo nen Norge nå står i.

I sam råd med alle ho ved or ga ni sa sjo ner 
har riks meg ler Mats Wil helm Ru land be slut-
tet å ut set e samt li ge av vå rens for hand lin-
ger til høs ten. Front fags for hand lin ge ne 
set er ram me ne for opp gjø re ne i of ent lig 
sek tor, og det be tyr at for hand lin ge ne i stat, 
kom mu ne og hel se sek to ren også ut set es.

– Ko ro na vi ru set har sat sam fun net i en 
eks tra or di nær si tua sjon, og vi støt er fullt  
ut av gjø rel sen som er tat. Å hind re smit e er 
jobb num mer én nå, og for ut set nin ge ne for 
å gjen nom fø re nor ma le for hand lin ger er 

ret og slet ikke til ste de, sier Kari Sol li en, 
le der i Aka de mi ker ne.

Et er pla nen skul le for hand lin ge ne i of -
ent lig sek tor star te opp i be gyn nel sen av 
ap ril. Nye opp starts da to er vil av ta les mel-
lom par te ne. Inn til vi de re vil da gens av ta ler 
vi de re fø res.

SAM FUNNS PO LI TISK AV DE LING 
info@legeforeningen.no
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Le ge for en in gen til byr kol le gi al bi stand

I ti der som det te med sto re på kjen
nin ger, kan det være be hov for noen 
å snakke med – en ten det gjel der 
pri va te el ler pro fe sjo nel le for hold.

Le ge for en in gen har et korps av er far ne le ger 
som er støt e kol le g er. De res rol le er å gi 
med men nes ke lig støt e, råd og vei led ning.

Også en del av støt e kol le g ene er un der 
stor be last ning nå. På lis ten un der fin ner  
du de som har mu lig het for kon takt også  
i den ne pe ri oden. Det kan være hen sikts-
mes sig å sen de en SMS el ler e-post først, for 
så å av ta le en te le fon sam ta le. Det tas sik te  
på at sam ta len har va rig het in nen for  
30 mi nut er til én time.

Støt e kol le g ene be va rer full dis kre sjon  
om det de blir be trodd. Det er vik tig å være 
opp merk som på at støt e kol le g ene ikke yter 
le ge tje nes ter, det vil si at de ikke fø rer jour-
nal, skri ver ikke syk mel din ger, for skri ver 
ikke me di ka men ter el ler lik nen de. 

Res surs sen te ret Villa Sana
Villa Sana stil ler også per so nell til gjen ge lig 
for sam ta ler. Res surs sen te ret Villa Sana er  
et til bud til alle le ger som tren ger hjelp og 
støt e i kri ser. Et opp hold på Villa Sana er 
også ment for dem som har van s ker med  
å kla re ar bei det som lege, el ler som står ved 
en kors vei i li vet. Res surs sen te ret Villa Sana 

er et sam ar beid mel lom Le ge for en in gen  
og Mod um Bad. Kon takt etab le res ved  
å sen de epost til villasana@modum-bad.no  
el ler rin ge på te le fon num mer 32 74 98 83.

SAM FUNNS PO LI TISK AV DE LING 
info@legeforeningen.no

Sha ram Shaygani 
shaygani@hotmail.com 
92 05 18 42
Mag da le na He rud 
magdah@online.no 
90 69 54 36
Øy stein Chris tof er sen 
oyst.christofersen@gmail.com 
47 60 88 69
Las se Djerv 
lasse@djerv.no 
91 34 53 30
Emma Mar gre the Kjøl seth 
emmamarg@online.no 
92 63 36 69
Stein Nilsen 
nilsen.stein@gmail.com 
93 49 95 53
Gro Bjar tveit
grobjar@gmail.com
92 45 92 18
Anne Ce ci lie Har vei
anne.c.harvei@gmail.com
90 99 72 38
Øy stein Mel bø Chris tian sen
omelboe@gmail.com
90 20 46 00

Ag nar Aspaas
agnar@aspaas.com
92 20 11 48
Ag ne ta Emma Iversen
ag ne ta-emma@live.no
90 70 05 89
Sol veig Ul stein
solveig.ulstein@gmail.com
40 23 85 34
Ast rid Ha ram
astrid.haram@gmail.com
46 52 37 84
Jør gen Hen rik Broch mann
hbrochma@online.no
95 13 80 24
Liv Ran di Flat øy
livrf@outlook.com
48 20 71 00
Odd geir Skog lund
oddgeir.skoglund@gmail.com
92 29 44 89
Jo run Kvi le
jorukv@online.no
95 83 60 88
Syl vi No rang Haug nes
sylvi.norang.haugnes@gmail.com
47 33 34 33

Al mi na Vi li mi ene
Mjosa.Lt@gmail.com
97 50 50 42
Ter je Ve vat ne
terje.vevatne@lyse.net
45 43 93 00
Tor bjørn Tved ten
torbjorn.tvedten@terapi.nhn.no
90 59 80 98
Bjar te Stor aas
sbjart@mac.com
97 56 08 95
Hå vard Olsen
havardolsenmail@gmail.com
94 79 55 35
Fred rik Jak helln
fre-j@online.no
95 93 25 49
Ragn hild Aar re stad
ragnhild.aarrestad@gmail.com
91 86 42 73
Pål Inn set
paa-inn@online.no
99 52 98 08
Eli sa bet Juv kam
ejuvkam@gmail.com
95 11 09 35

Støt te kol le g er som kan kon tak tes:

VILLA SANA: Res surs sen te ret er et til bud til alle le ger som tren ger hjelp og støt e i kri ser. Foto: Le ge for en in gen
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Kom mu ne nes Sen tral for bund (KS) 
har gått ut med en an be fa ling til alle 
sine med lems kom mu ner om at fast
le ger i ka ran te ne og iso la sjon gis en 
inn tekts kom pen sa sjon lik All menn
le ge fo re nin gen sin prak sis kom pen
sa sjon. 

Det e gjel der næ rings dri ven de fast le ger som 
må i ka ran te ne el ler iso la sjon som føl ge av 
le ge ar beid ut ført for kom mu nen. Den ne 
sat sen ut be ta les per vir ke dag le gen er for-
hind ret fra å ut fø re sit vir ke i sin ku ra ti ve 
prak sis. Kom pen sa sjo nen bør ut be ta les  
i inn til 16 da ger fra ka ran te nen el ler iso la - 
sjo nen ble inn ført.

– Fast le ge ne har vist stor vil je til å stil le 
opp i den ne eks tra or di næ re si tua sjo nen. Det 
er gle de lig at KS ser sam me be ho vet som oss 
for en slik ga ran ti, sier le der i All menn le ge-
fo re nin gen, Nils Kris ti an Klev.

Norsk for en ing for all menn me di sin  
og All menn le ge fo re nin gen har også opp- 
 ret et en inn sats grup pe for ko ro na vi ru set.  
Er du all menn le ge og har spørs mål, kan 
dis se sen des til covid-allmennleger@lege-
foreningen.no.

Den vars le de kom pen sa sjons ord nin gen 
vil også gjel de for av ta le spe sia lis ter som 

KS an be fa ler prak sis kom pen sa sjon  
til le ger i ka ran te ne

hav ner i ka ran te ne. De tal je ne er per  
20. mars ennå ikke kjent. 

Le ge for en in gen er i lø pen de dia log med 
hel se myn dig he ter, ar beids gi ve re og and re 
re le van te ak tø rer. Si tua sjo nen med ko ro na-
vi ru sets spred ning ut vik ler seg hele ti den, 
bil det kan se an ner le des ut fra da to en  

sa ke ne i den ne ut ga ven av Tids skrif tet går  
i tryk ken (25. mars). På legeforening.no 
fin ner du til en hver tid opp da tert in for ma-
sjon, samt opp da ter te spørs mål og svar.

SAM FUNNS PO LI TISK AV DE LING 
info@legeforeningen.no

Al ders pen sjo nis ter be hol der pen sjon  
ved ko ro na-job bing

I for bin del se med ko ro napan de  
mi en er det gjort mid ler ti di ge end
rin ger i pen sjons be stem mel se ne  
for hel se per so nell med of fent lig  
tje nes te pen sjon. 

Pen sjo nert hel se per so nell kan der for del ta  
i det e vik ti ge ar bei det uten at det får føl ger 
for pen sjons ut be ta lin gen. Den 18. mars ble 
Ar beids gi ver for en in gen Spek ter og Aka de-

mi ker ne eni ge om mid ler ti di ge end rin ger  
i pen sjons be stem mel se ne for hel se per so-
nell. Par te ne leg ger med det e til ret e for at 
pen sjo nert per so nell enk le re kan gå til ba ke  
i jobb i hel se ve se net.

Enig he ten in ne bæ rer at det gjø res et 
tids be gren set unn tak fra reg le ne om avkort-
ning i pen sjon for per so nell i hel se tje nes ten. 
Det om fat er både be ord ret og fri vil lig tje-
nes te i of ent lig hel se tje nes te som er nød-
ven dig for å møte et eks tra or di nært per so-
nell be hov.

Det sam me gjel der for pen sjo nis ter som 

mot ar Av ta le fes tet pen sjon (AFP). I prak sis 
be tyr det e at al ders pen sjo nis ter kan jobbe 
og få lønn for tje nes te knyt et til Covid-19 
uten at al ders pen sjo nen re du se res.

End rin gen gjel der i før s te om gang fram  
til 1. no vem ber. Til sva ren de pro to kol ler 
sig ne res i alle ta rif om rå de ne med of ent lig 
tje nes te pen sjon. Les hele av ta len på lege-
foreningen.no.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

RE PRE SEN TE RER FAST LE GE NE: Le der i All menn le ge fo re nin gen, Nils Kris ti an Klev og le der i Norsk for en ing for 
all menn me di sin, Mar te Kvitum Tan gen. Foto: Knut E. Braaten/Le ge for en in gen 
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Magnussenutvalgets rap port på hø ring  
i Le ge for en in gen

Le ge for en in gen støt ter inn fø rin gen 
av ut val gets mo dell, til tross for  
en kel te inn ven din ger.

Re gje rin gen opp nevn te i 2018 et ut valg som 
skul le gjen nom gå for de lin gen av be vilg nin-
ge ne til de fire re gio na le hel se fo re ta ke ne. 
Ut val get som ble le det av pro fes sor Jon 
Mag nus sen, le ver te sin NOU (Norges of ent-
li ge ut red nin ger), til Hel se- og om sorgs de-
par te men tet i de sem ber i fjor.

Bak grun nen for inn fø rin gen av inn tekts-
for de lings mo del len i de re gio na le hel se fo re-
ta ke ne (RHF-ene) er over gan gen til hel se - 
fo re taks mo del len i 2002. RHF-ene skal plan -
leg ge og or ga ni se re spe sia list hel se tje nes ten, 
leg ge til ret e for forsk ning og ut dan ning 
et er ei ers øns ke, samt være an svar li ge for 
be folk nin gen gjen nom sit sør ge for-an svar.

Ut val get har lagt fire kost nads dri ve re 
(va riab ler) til grunn for sine kost nads ana - 
ly ser med bak grunn i at dis se an tas å fan ge 
opp et bredt spek ter av kost nads ulem per:

Bosettingsmønstervariabelen
Tar høy de for at kost nads ni vå øker med 
rei se. Bo set ings møns ter må les som rei se tid 
fra kom mu ne sent rum til nær mes te 20 000 
inn byg ge re. Den ne an tas å fan ge opp fas te 
be red skaps kost na der, mu li ge ef ek ter av 
leng re lig ge tid, turn over og inn leie og ufor-
skyld te for skjel ler i lønns kost na der.

Forsk nings va ria be len
Tar med økte kost na der knyt et til økt forsk-
nings ak ti vi tet. Forsk nings va ria be len må les 
som forsk nings po eng nor mert mot ak ti vi tet. 
Den ne an tas å fan ge opp føl gen de fak to rer:

Mu li ge mer kost na der i pa si ent be hand ling 
som føl ge av forsk ning, bred de ulem per  
i sto re sy ke hus, mer kost na der knyt et til 
høy spe sia li ser te tje nes ter og uni ver si tets - 
sy ke hus funk sjo ner og elek sjon av sær lig 
res surs kre ven de pa si en ter.

Ut dan nings va ria be len
Tar høy de for at økt ut dan nings virk som het 
øker kost nads ni vå et. Det e må les som an tall 
le ger i spe sia li se ring nor mert mot ak ti vi tet. 
Den ne an tas å fan ge opp mer kost na der  
i pa si ent be hand ling knyt et til ut dan nings-
ak ti vi tet.

Stør rel ses va ria be len
Tar med at kost nads ni vå et ikke øker li ne ært 
med stør rel se. Det e må les som brut o drifts-

ut gif ter og brut o drifts ut gif ter kvad rert, og 
an tas å fan ge opp ska la for de ler og -ulem per 
knyt et til stor drift, sær lig i uni ver si tets sy ke-
hus.

Små end rin ger
NOU-en er stor og gjen nom ar bei det med 
ana ly ser og fram skriv nin ger, og fore slår  
re la tivt små end rin ger i inn tekts for de lings-
mo del len, sam men lig net med da gens  
mo dell fra 2009.

To talt ut gjør fore slåt om for de ling 0,32 
pro sent av det to ta le bud sjet et. Over halv par-
ten av fore slåt om for de ling er ar beids gi ver-
av gifts kom pen sa sjon (167 av 316 mil li o ner).

Un der Le ge for en in gens le der se mi nar  
i ja nu ar, holdt blant an net ut valgs le der Jon 
Mag nus sen sam men med Cath rine Loft hus, 
ad mi nist re ren de di rek tør i Hel se Sør-Øst, 
inn legg som be lys te ut red nin gen.

– Det lig ger ikke noe i den for slåt e mo del-
len som tar hen syn til frem ti dig be folk-
nings vekst og der med in ves te rings be hov, 
på pek te Loft hus.

Pro ble ma tis ke as pek ter
Le ge for en in gen har også pekt på noen  
ut ford rin ger med ut val gets rap port, og 
pro ble ma ti sert fle re as pek ter.

Først og fremst et er ly ses en frem stil ling 
av hvor dan be vilg nin ge ne i sek to ren og 
sy ke hu se ne har ut vik let seg i tids pe ri oden, 
jus tert for nye opp ga ver.

Le ge for en in gen har an mo det Hel se- og 
om sorgs de par te men tet til å gjø re en egen 
gjen nom gang av øko no mi si tua sjo nen ute  
i sy ke hu se ne. Det er vik tig å gjen nom fø re  
en øko no misk ana ly se når både si tua sjo nen 
og opp ga ve for de lin gen har end ret seg.

Le ge for en in gen me ner også at fore slåt 
om for de ling av inn tek ter til de re gio na le 
hel se fo re ta ke ne ikke i stor nok grad tar grep 
for å ut lig ne his to ris ke for skjel ler mel lom 
hel se re gi o ne ne. For en in gen er be kym ret for 
at en slik skjev for de ling med fø rer ulik he ter  
i hel se hjel pen in nen psy kisk hel se – av hen-
gig av de res bo steds ad res se. Bak grun nen for 
den ne fryk te de skjev for de lin gen er at ut val-
get har lagt et er spør sel til grunn for ut reg-
ning av be hov.

I hø rings sva ret på pe ker også Le ge for en in-
gen at selv om kost nads in dek se ne er ba sert 
på bedre da ta grunn lag enn tid li ge re, er den 
sam le de usik ker he ten i ana ly se ne som dan-
ner grunn laget for kost nads in dek se ne be ty-
de lig.

Nøy tral frem stil ling
En of ent lig ut red ning vil være en vik tig 
kil de i uli ke sam men hen ger, også for vi de re 
ut red nin ger, og frem stil lin gen som gis bør 
være dek ken de for ut red nin gens vir ke om- 
 rå de. Le ge for en in gen me ner NOU-en i ho ved-
sak gjen nom går de vik tig ste end rin ge ne  
i sek to ren i tids pe ri oden og me ner frem stil-
lin gen er sam men hen gen de, nøy tral og 
sak lig.

Til tross for en kel te inn ven din ger, har 
Le ge for en in gen der med valgt å støt e inn- 
 fø rin gen av ut val gets mo dell, et er som den 
er et godt ut gangs punkt for vi de re ar beid 
med inn tekts for de lin gen i de re gio na le 
hel se fo re ta ke ne.

MAR THE HE LE NE SAND LI
marthe.helene.sandli@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

STOR UT RED NING: NOU-en fore slår re la tivt små end rin ger i inn tekts for de lings mo del len i RHF-ene, sam men- 
 lig net med da gens mo dell fra 2009. Illustrasjonbilde: Le ge for en in gen
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AKTUELT I  FORENINGEN

Norsk for en ing for lun ge me di sin  
ad va rer mot e-si ga ret ter

Me ner esi ga ret ters hel se ri si ko er 
stør re enn den po ten si el le nyt ten 
som mid del til røy ke slutt.

I 2016 ved tok Stor tin get å opp he ve for bu det 
mot salg av e-si ga ret er med ni ko tin, og 
sann syn lig vis vil ni ko tin hol di ge væs ker til 
bruk i e-si ga ret er bli til gjen ge li ge i Norge  
i lø pet av 2020. Som føl ge av det e, har Norsk 
for en ing for lun ge me di sin skre vet et brev til 
Hel se- og om sorgs de par te men tet (HOD), der 
de ad va rer mot bru ken av e-si ga ret er – både 
med og uten ni ko tin.

Fo kus grup pe på e-si ga ret ter
For en in gen me ner at e-si ga ret ers hel se ri si-
ko er stør re enn den po ten si el le nyt en som 
mid del til røy ke slut i Norge. Lun ge me di sin-
for en in gen har opp ret et en fo kus grup pe på 
om rå det e-si ga ret er. Fo kus grup pen be står 
av fem over le ger og spe sia lis ter i ind re me di-
sin og lun ge syk dom mer: Ma ri an ne Aa ne rud 
ved Hau ke land uni ver si tets sju ke hus, Per 
Bak ke ved Uni ver si te tet i Bergen, Fro de 
Gal le foss ved Sør lan det sy ke hus, Ter je Tol lå li 
ved Nord lands sy ke hu set og Joh ny Kon ge rud 
ved Riks hos pi ta let, Oslo uni ver si tets sy ke hus.

Hen ven del sen til Hel se- og om sorgs de par-
te men tet støt es av Le ge for en in gens fag sty re 
og av man ge and re fag me di sins ke for en in-
ger, der pa si en te ne be rø res di rek te el ler 
in di rek te av pro ble ma tik ken.

I bre vet til HOD, på pe ker Lun ge me di sin for-
en in gen at «e-si ga ret er in ne hol der en rek ke 
stof er som kan gi mer hos te og slim pla ger, 
økt ri si ko for bronk it, ast ma- og kols for ver-

rin ger, em fy sem, ir ri ta sjon i luft vei ene  
og for ver re al ler gi pla ger. Det er be gren set 
kon troll på til set nings stof er i e-si ga ret er,  
og i USA ser vi nå en epi de mi med over 2700 
syke og 60 per so ner døde et er bruk av  
e-si ga ret er». De leg ger også til at e-si ga ret er 
kan ska pe ni ko tin av hen gig het og re krut e re 
barn og unge til to bakks røy king.

Står ved et vei valg
Vi de re skri ver for en in gen: «Nors ke lun ge- 
 le ger mø ter dag lig pa si en ter som har al vor-
lig lun ge syk dom på grunn av to bakk. Det 
tok fler fol di ge tiår før ska de virk nin ge ne av 
to bakks røy king ble kjent. (…) Nå står vi ved 
et vei valg der vi kan vel ge å lære av his to ri en 
om to bakk, ni ko tin av hen gig het og lun ge-
hel se, el ler vi kan luk ke øy ne ne og la tvi len 
kom me e-si ga ret e ne til gode. Nors ke lun ge-
le ger me ner at feil vei valg ut gjør en al vor lig 
trus sel mot lun ge hel sen. Ska de po ten si a let 
til e-si ga ret er (dam ping) er ikke kart lagt  
i sin hel het, men vi vet nok til å ad va re mot 
bru ken».

Når e-si ga ret er med ni ko tin blir til gjen ge-
lig i lø pet av året, et er ly ser Norsk for en ing 
for lun ge me di sin blant an net re gu le rin ger 
for salg og hold nings kam pan jer der det 
ad va res mot bruk av e-si ga ret er over for 
be folk nin gen ge ne relt. For en in gen øns ker 
også re gu le rin ger som gjør over våk ning av 
bi virk nin ger og ska der av e-si ga ret er mu lig.

Bre vet ble sendt til Hel se- og om sorgs - 
de par te men tet i be gyn nel sen av mars.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid. ATC-nr.: R01A D58
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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 allergeneksponerings- 
perioden. 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. Forsiktig-
hetsregler: 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, veksthem-
ming 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 Lege-
middelverket 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 omstendig-
heter 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 for-
ventes forstyrrelser i sentralnervesystemet (inkl. sløvhet, forvirring, koma, takykardi og hypotensjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling: Symptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales mageskylling. Se Gift- 
 informasjonens 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 glukokorti-
koidreseptoren, 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 gluko-
kortikoid 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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Dymista® - en klasse for seg1

 Flutikasonpropionat/azelastinhydroklorid 

* Innsettende effekt målt etter skåring av totale 
 nesesymptomer (TNSS).

• Signifikant mer effektiv symptomlindring enn nasalt  
 steroid alene til pasienter med allergisk rhinitt2

• Effekt på både nese- og øyesymptomer2

• Effekt etter 5 minutter*3

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.
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