
Eldre pasienter på akuttmottak 
bør undersøkes for delirium 
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endringer forut for strukturendringer 
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Delirium og kognitiv svikt blant eldre
Delirium er en akutt endring i oppmerk-
somhet, bevissthet og kognisjon, oftest 
utløst av sykdom, skade eller kirurgi. Man 
skiller mellom hyperaktivt delirium og den 
mer vanligere formen hypoaktivt delirium. 
Delirium er assosiert med flere komplika-
sjoner, økt dødelighet, utvikling av demens 
og behov for sykehjemsplass. Av 118 eldre 
pasienter som ankom ti norske akuttmottak 
på én og samme dag i mars 2018, hadde  
20 tegn til delirium og 36 tegn til annen 
kognitiv svikt ved bruk av screeningsverk-
tøyet 4AT.  Dette tyder på at en systematisk 
kartlegging av akutt delirium blant eldre 
pasienter på akuttmottak kan bidra til bedre 
behandling.
SIDE 497, 517

Hjertesvikt med  
normal ejeksjonsfraksjon
Hypertensjon, med eller uten koronarsyk-
dom, er den vanligste årsaken til hjertesvikt 
med normal ejeksjonsfraksjon. Det høye 
blodtrykket fører til en hypertrofisk og stiv 
venstre hjerteventrikkel, noe som gir et økt 
fylningstrykk som forplanter seg bakover  
i lungesirkulasjonen. Dermed får pasienten 
dyspné og redusert anstrengelsestoleranse. 
Diagnosen stilles på grunnlag av kliniske 
funn og ekkokardiografi. Behandlingen er 
symptomatisk, med bruk av samme lege-
midler som ved hjertesvikt med redusert 
ejeksjonsfraksjon. Prognosen er tilnærmet 
den samme.
SIDE 522

MR-spektroskopi i klinisk praksis
Magnetresonansspektroskopi kan vise 
 metabolske endringer som går forut for 
strukturelle sykdomsforandringer i vev. 
Metoden brukes som et supplement til 
ordinær MR-undersøkelse, først og fremst 
ved sykdommer i sentralnervesystemet, 
særlig hjernen. Metoden har størst klinisk 
nytte ved mistanke om nevrometabolske 
sykdommer, inkludert enzymdefekter og 
mitokondriesykdommer, og hjernesvulster.  
Flere og bedre MR-skannere åpner for nye 
muligheter i klinisk praksis og forskning.
SIDE 528

Pillefolket

Nordmenn bruker legemidler som aldri før. I 2018 satte norske 
apoteker omsetningsrekord og solgte legemidler for til sammen 
27,7 milliarder kroner, ifølge nylige tall fra Apotekforeningen.  
Og staten betaler. Mindre enn 20 % av utgiftene går fra den jevne 
nordmanns egen lomme. Resten dekkes gjennom sykehus og 
 blåreseptordningen.

Åtte av de ti legemidlene som omsatte mest, er dyre og brukes 
ved alvorlige sykdommer hos et fåtall personer. Målt i definerte 
døgndoser ser bildet annerledes ut: På den toppen troner lege-
midler som i hovedsak er rimelige. Flere av dem, som statiner  
og acetylsalisylsyre, skal forebygge sykdom.

Vi er i sannhet en nasjon av pilleknaskere. I 2018 brukte i gjen-
nomsnitt hver av oss 1,5 legemiddeldoser daglig – hele året. Folk 
over 67 år brukte mest; i gjennomsnitt over fire daglige legemid-
deldoser hver. De siste tiårene har vi blitt stadig eldre, stadig fris-
kere – og har brukt stadig mer legemidler. Det er et interessant,  
og svært komplekst, paradoks.
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«Et delirium begynner akutt og inntar et 
fluktuerende forløp. Jeg bet meg merke  
i denne dynamikken som stadig endrer seg, 
og lot det være utgangspunkt for tegnin-
gen», sier Bettina Krieg, som har illustrert 
denne forsiden av Tidsskriftet. «Med en 
urolig strek som blir mer og mer retnings-
løs, splittes bevisstheten. Tid, rom og sted 
flyter over i hverandre. I en virvelvind av 
energi stiger tusjlinjen euforisk til topps,  
og i kurvens senit løser den seg opp og blir 
til intet.»

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

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

PP-ELI-NOR-0969. 432NO18PR05673-01 AD: 26.08.2018
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De mo kra ti et dør i skyg ge ne
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Et sunt sam funn kjen ne teg nes av en sterk off ent lig hets-
kul tur. Som le ger har vi an svar også for sam funns krop-
pens hel se.

Medisin er po li tikk. Per Fu gel li skrev: «Hel se er lik bio lo gi x kul tur x 
po li tikk opp høyd i and re po tens» (1, s. 14). Po li tikk ut for ming er ikke 
for be holdt stor tings sa len, men fore går i stor grad i off ent lig he ten. 
Det nors ke so si al de mo kra tis ke sam funn, som er kjen ne teg net av 
re la tivt ega li tæ re for hold og stor grad av til lit mel lom be folk nin gen 
og de sty ren de, ble til som føl ge av en vil je til sterk stat lig sty ring 
– men også av en bred off ent lig hets kul tur (2).

Medisin er makt. Hel se ve se net føl ger oss fra vug ge til grav, og 
hvor dan vi for står våre krop per og oss selv, er i stor grad de fi nert  
av mo der ne me di sin (3). Vi le ger har der for stor makt i kraft av vår 
kunn skap og po si sjon. Me di sinsk kunn skap kom mer sam fun net til 
gode. Sam ti dig er det et de mo kra tisk pro blem når po li ti ke re i hel se-
fag li ge spørs mål ab di se rer til for del for ekspertokratiet: Po li tik ken 
er ut for met før den har blitt de batt ert off ent lig og i stor tings sa len 
(4). Da kon sen tre res den me di sins ke eks pert mak ten ytt er li ge re. 
Makt bør mø tes med mot makt, i dett e til fel let en bred og opp lyst 
off ent lig het. Men med øken de subsubspesialisering og frag men te-
ring av le ge rol len er det lett at vi le ger mel der oss ut av den off ent -
lige de batt en så snart det er and re te ma er enn dem som be rø rer  
vår lil le ni sje. I til legg bæ rer vi med oss en au to ri tær og pat ri ar kalsk 
me di sinsk tra di sjon som ikke har dyr ket tvil og off ent lig ar gu men ta-
sjon (5).

Kan det være at vi som le ger ikke i til strek ke lig grad opp læ res  
i off ent lig de batt og ikke er be visst dens de mo kra ti se ren de funk sjon? 
Som me di sin stu dent for et tiår si den var min opp le vel se at kri tisk 
drøf ting, ar gu men ta sjon og le gers fol ke opp ly sen de an svar var fra væ-
ren de fra læ re pla nen. Å lage læ re pla ner i et fag der kunn skaps til fan-
get er så eks plo sivt som i me di si nen, kan ikke være en takk nem lig 
opp ga ve. Om noe skal tas inn, må noe an net tas ut. En e-post til lan-
dets stu die de ka ner ved de me di sins ke fa kul te te ne vi ser at in gen  
av læ re ste de ne til byr spe si fikk un der vis ning i off ent lig de batt el ler 
kon kret skri ve opp læ ring. I Oslo til bys en egen un der vis nings sek sjon 
i hel se po li tikk der stu den te ne øver seg på å frem fø re uli ke syns punk-
ter i hel se de batt en, og i Tromsø er det et eget kurs i vi ten ska pe lig 
kom mu ni ka sjon. Det er bra, men ar gu men ta sjon må læ res og å lære 
å skrive ford rer tre ning. Del ta gel se i off ent lig de batt bør ikke for be-
hol des den en kel te en ga sjer te lege, sna re re bør det være en del av 
den dan nel ses opp ga ven de me di sins ke fa kul te te ne står an svar lig for.

Mitt for slag er å gi stu den te ne helt kon kre te skrive opp ga ver, for 
eks em pel å skrive en fol ke opp ly sen de tekst om men sen el ler hvor for 

PSA-tes ten ikke bør bru kes ure flek tert, el ler å skrive et de batt inn legg 
om hvor dan pri va te di gi ta le hel se tje nes ter vil sup ple re el ler un der-
gra ve det off ent li ge hel se ve se net. Off ent lig me nings bryt ning in ne-
bæ rer å møte ens me nings mot stan der med ar gu men ter, «an sikt til 
an sikt», uten å kon stru e re strå menn, men ved å referansebelegge 
på stan der. Det hand ler om å dyr ke po le mikk og spiss for mu le rin ger 
(6). Få de batt er opp står i et kon sen sus sø ken de og kon flikt veg ren de 
kli ma.

Tids skrif tet satt e for noen år si den Brev til re dak tø ren først i pa pir-
ut ga ven som et sig nal om at vi øns ket å pri ori te re de batt stoff et (6). 
Sek sjo nen har si den end ret navn til Kom men ta rer, for å un der stre ke 
at det ikke er oss re dak tø rer du som le ser skri ver for, men nors ke 
le ger og norsk off ent lig het. Vi pri ori te rer kom men ta re ne og pub li -
serer dem fort lø pen de på vår nett si de. Som re dak sjon har vi vært 
opp tatt av ikke bare å være post kas se, men også ak tivt in vi te re inn 
skri ben ter som kan mål bæ re makt kri tis ke per spek ti ver som tra di-
sjo nelt ikke har blitt hørt i me di si nen, for eks em pel tid li ge re psy kia-
tris ke pa si en ter (7) og ak ti vis ter (8). Len ge var norsk me di sin for be-
holdt hvi te menn. Slik er det hel dig vis ikke len ger; i 2018 ble 44 % av 
de batt ar tik le ne skre vet av kvin ner. Vi vil være et tids skrift for alle 
nors ke le ger og me di sin stu den ter. I lik het med and re me di sins ke 
tids skrif ter (9) har vi satt oss som mål i stør re grad å spei le mang -
foldet i me di si nen og blant for fatt e re, for eks em pel med hen syn  
til uli ke kjønn, bo sted, et ni si tet og hvor man er i kar rie ren. Med  
det aner kjen ner vi at det også er me di sins ke tids skrif ters opp ga ve  
å jobbe mot struk tu rel le ra sis tis ke og dis kri mi ne ren de me ka nis mer 
i me di si nen.

Nors ke le ger gir norsk off ent lig het en gave ved å sik re fri til gang 
til Tids skrif tet gjen nom med lems kon tin gen ten. Vi ten ska pen av hen-
ger av fri de batt, det sam me gjør de mo kra ti et. «De moc ra cy Dies in 
Dark ness», er mott o et til The Washington Post. Job ben med å sik re 
en bred de mo kra tisk off ent lig het må vi gjø re på dug nad – sam men.

KE TIL SLAG STAD
ketil.slagstad@tidsskriftet.no
er lege og me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet.
Foto: Stur la son 

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Kan det være at vi som leger ikke i tilstrekke- 
lig grad opplæres i offentlig debatt og ikke er 
bevisst dens demokratiserende funksjon?»
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Biotilsvarende le ge mid ler –  
like gode, mye bil li ge re
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An buds ord nin gen for dyre bio lo gis ke le ge mid ler mot 
 inflam ma to risk syk dom i ledd, tarm og hud har ført  
til sto re be spa rel ser for nors ke sy ke hus og til at fle re 
pa si en ter kan få eff ek tiv be hand ling. Inn spa rin ge ne 
 bereg nes til 500 mil li o ner kro ner i 2019.

Bio lo gis ke le ge mid ler er sen tra le i be hand ling av in flam ma to ris ke 
syk dom mer i ledd, hud og tarm, og bru kes nå av om lag 34 000 
pa si en ter i Norge. Dis se mid le ne er of test mo di fi ser te im mun glo bu-
li ner som la ges av le ven de cel ler, der av be teg nel sen bio lo gis ke le ge-
mid ler. De gis en ten sub ku tant el ler in tra ve nøst. For di mo le ky le ne  
er så kom plek se, og for di de la ges i et le ven de, bio lo gisk sy stem, er 
det umu lig å lage generika, dvs. nøy ak ti ge ko pi er av ori gi nal mo le -
kylet. Selv om ami no sy re se kven sen er den sam me, vil det være små 
va ria sjo ner i f.eks. suk ker grup per på mo le ky lets over fla te. Slike små 
va ria sjo ner vil også kun ne fin nes fra par ti til par ti in nen ett og sam-
me bio lo gis ke me di ka ment (1).

Biotilsvarende le ge mid ler har sam me ami no sy re se kvens som  
det ori gi na le bio lo gis ke le ge mid de let, men er ikke iden tis ke ko pi er. 
Vir ke stoff et har sam me navn som i ori gi nal pre pa ra tet og alle  
and re biotilsvarende ut ga ver av sam me vir ke stoff – det enes te  
skil let i be teg nel se er salgs nav net. Biotilsvarende le ge mid ler går 
gjen nom en grun dig eva lue ring i Eu ro pean Medicines Agency  
(EMA) og Sta tens le ge mid del verk før god kjen ning, men det kre ves 
ikke like  om fatt en de kli nisk ut prø ving som for ori gi nal pre pa ra tet. 
Dett e gir la ve re ut vik lings kost na der for pro du sen te ne (2).

Lang tids be hand ling med bio lo gis ke le ge mid ler er kost bart og 
med fø rer år lig ut gif ter på ca. to mil li ar der kro ner for syk dom mer 
in nen rev ma to lo gi, gast ro en te ro lo gi og der ma to lo gi i Norge (3). 
Ett er at det før s te biotilsvarende an ti stoff et (infliksimab, CT-P13)  
ble god kjent i 2013, har det vært kraf tig pris fall på slike le ge mid ler, 
også ori gi nal pre pa ra ter. Pris re duk sjo nen fal ler sam men med 
 øken de for skriv ning. An bu det for 2019 ga et re kord stort pris fall  
med et ori gi nal le ge mid del som vin ner (4). Sto re be spa rel ser er også 
gjort i and re eu ro pe is ke land (5). Norsk hel se ve sen har i sær lig grad 
kun net nytt ig gjø re seg kon kur ran se si tua sjo nen for di vi fra 2006 har 

hatt et sen tra li sert an buds- og inn kjøps sy stem. Alle pa si en ter som 
star ter opp med et nytt bio lo gisk pre pa rat, skal bru ke ri me lig ste 
al ter na tiv fra årets an bud, unn tatt i til fel ler der det fore lig ger do ku-
men ter te, me di sins ke grun ner til å vel ge et an net pre pa rat (4). Slike 
unn tak skal do ku men te res i pa si en tens jour nal. Ord nin gen har 
opp nådd stor lo ja li tet fra kli ni ke re i Norge. Der hvor inn spa rin ge ne 
er sto re, har de fles te av de lin ger bytt et sine pa si en ter over til biotil-
svarende pre pa rat med sam me vir ke stoff.

For di et biotilsvarende le ge mid del ikke er nøy ak tig likt ori gi na len, 
har det vært kon tro ver si elt å bytt e vel fun ge ren de pa si en ter vekk fra 
ori gi nal pre pa rat. Den nors ke NOR-SWITCH-stu di en vis te at pa si en ter 
trygt kan bytt es fra ori gi nal til biotilsvarende infliksimab (6). Selv om 
den ne stu di en kun om fatt et infliksimab, har fag mil jø ene både na sjo-
nalt og in ter na sjo nalt til dels ment at re sul ta te ne er over før ba re til 
and re me di ka men ter, og et øken de an tall stu di er gir støtt e for at slike 
bytt er er tryg ge (1). Noen fag mil jø er har ett er lyst fle re kli nis ke stu di er, 
sær lig om mul tip le bytt er mel lom man ge uli ke biotilsvarende le ge-
mid ler (7). Bytt e av vir ke stoff gjø res kun på me di sinsk in di ka sjon.

Bytt e til et biotilsvarende le ge mid del med fø rer en end ring for 
pa si en ten, et be hov for in for ma sjon og ofte opp læ ring i nytt in jek-
sjons ut styr. No ce bo-eff ekt ved bytt e til biotilsvarende pre pa rat er 
godt do ku men tert (1, 8). Dett e be tyr at et bytt e kre ver tid og res sur-
ser i sy ke hus av de lin ge ne. Fag mil jø ene må der for dis ku te re hvor dan 
man tar hen syn til av de lin gens res surs bruk ved bytt e: Skal man 
all tid bytt e til bil lig ste biotilsvarende le ge mid del, selv når inn spa rin-
gen er mi ni mal?

Sto re sum mer kan spa res ved et bytt e fra ori gi nalt til biotilsva-
rende pre pa rat. Kan skje bør de inn spar te mid le ne i stør re grad 
kom me affi  ser te pa si ent grup per di rek te til gode. Dett e ville i så fall 
øke mo ti va sjo nen for å bytt e til bil lig ste al ter na tiv.

Inn fø rin gen av sta dig fle re biotilsvarende pre pa ra ter har vært 
øns ket og imø te sett av våre fag mil jø er. I glo balt per spek tiv gir bio-
tilsvarende pre pa ra ter sto re me di sins ke og øko no mis ke mu lig he ter.

Rev ma to lo gi, gastoenterologi og der ma to lo gi går nå opp løy pa  
for and re fag om rå der, blant an net on ko lo gi og nev ro lo gi, som også 
in nen ri me lig kort tid vil få biotilsvarende al ter na ti ver til man ge 
kost ba re bio lo gis ke ori gi nal pre pa ra ter.

GURO LØ VIK GOLL
gurolovik.goll@diakonsyk.no
er dr.med. og spe sia list i rev ma to lo gi, over le ge og postdoktor ved Rev ma to lo gisk 
av de ling, Dia kon hjem met Sykehus i Oslo. Hun var kli nisk ko or di na tor for rev ma-
to lo gi i NOR-SWITCH stu di en.
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«Innføringen av stadig flere biotilsvarende 
preparater har vært ønsket og imøtesett  
av våre fagmiljøer»
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Systematisk kartlegging av pasienter med akutt 
delirium på akuttmottakene i norske sykehus kan gi  
et løft for eldre pasienter med mange sykdommer.

Hos mange leger fremkaller ordene akutt forvirring og delirium 
bilder av urolige og utagerende eldre pasienter. Mange av disse 
pasientene har hatt hyperaktivt delirium, en tilstand som skaper 
bekymring og forventning fra omgivelsene om at «noe må gjøres». 
Både hyperaktivt delirium og den betydelig vanligere tilstanden 
hypoaktivt delirium kjennetegnes av forstyrret oppmerksomhet, 
ofte med andre kognitive tilleggssymptomer som rom-retnings-
vansker, påvirket hukommelse eller nedsatt språkfunksjon (1).  
Mange pasienter får også hallusinasjoner og vrangforestillinger (1). 
Mens pasienter med hyperaktivt delirium nærmest alltid påkaller 
oppmerksomhet, ligger pasienter med den hypoaktive formen ofte 
stille i sengen. Pasienter veksler gjerne mellom hyperaktivt og hypo-
aktivt delirium (2).

Som forfatterne bak artikkelen Delirium og kognitiv svikt blant 
eldre i norske akuttmottak belyser, er akutt delirium svært vanlig (3). 
Tilstanden er ofte udiagnostisert, og forfatterne argumenterer for at 
sykehusene bør innføre en metode for å avdekke akutt delirium på 
en systematisk måte. Hvorfor er dette så viktig?

Akutt delirium kan være dødelig. Ifølge DSM-5-kriteriene fra 2013 
forutsetter diagnosen at det finnes en påvisbar utløsende årsak (1). 
Infeksjon i luftveier eller urinveier er en av de vanligste årsakene hos 
gamle, men elektrolyttforstyrrelser, metabolske avvik og ikke minst 
legemidler er andre vanlige utløsende årsaker. Dette gjelder spesielt 
legemidler med psykotrope virkninger, gjerne i forbindelse med 
oppstart, nedtrapping eller seponering (4). Eldre pasienter mangler 
ofte organspesifikke symptomer selv ved alvorlig organpåvirkning 
(5), som derfor klinisk kan komme til uttrykk ved allmennsym- 
ptomer som trøtthet og svimmelhet eller delirium. For å avbryte  
et akutt delirium må behandling rettet mot den utløsende årsaken 
startes så tidlig som mulig. Slik behandling kan være livreddende. 
Hvis akutt delirium vedvarer i flere dager eller uker, øker risikoen for 
alvorlig funksjonstap eller død (4).

Flere ulike screeninginstrumenter kan være til hjelp i diagnostik-
ken av akutt delirium. Tradisjonelt har Confusion assessment mea-

sure (CAM) vært mye benyttet i Norge (6). Evensen og medforfattere 
mener at vi heller bør benytte instrumentet 4AT, som også finnes  
i norsk utgave og som ser ut til å ha bedre egenskaper (7). Den aller 
viktigste effekten av å innføre systematisk deliriumscreening av 
eldre i akuttmottak er likevel at sykepleiere og leger kan bli mer 
oppmerksomme på tilstanden – uavhengig av hvilket instrument 
som benyttes.

Ved hyperaktivt delirium møtes leger ofte av et krav fra pårørende 
eller pleiepersonale om å «roe ned» situasjonen ved hjelp av lege-
midler. Det foreligger imidlertid svært begrenset dokumentasjon av 
effekten av slik behandling, som dessuten kan medføre bivirkninger 
og forverring av delirium (8). Ikke-farmakologiske tiltak, som skjer-
ming på enerom, færrest mulig pleiere og døgnorientering, dvs.  
at pasientens rom er lyst om dagen og mørkt om natten, bør alltid 
forsøkes først (3). Pårørende representerer en viktig trygghet for 
mange pasienter med delirium og kan være en ressurs i behand- 
lingen.

Det er viktig å skille mellom delirium og demens. Diagnosen 
demens skal ikke stilles under pågående akutt delirium, med min-
dre det foreligger klare anamnestiske opplysninger om at tilstanden 
har utviklet seg gradvis over lengre tid, støttet av funn i biomarkører 
for demens, som CT eller MR av hjernen eller funn i spinalvæsken. 
Hensikten med å kartlegge kognitiv funksjon hos pasienter under 
akuttopphold på sykehus er derfor ikke først og fremst å diagnosti-
sere demenssykdom, men snarere å avklare pasientens kognitive 
funksjonsnivå der og da for å kunne planlegge videre oppfølging.

Å innføre systematisk kartlegging av pasienter med akutt deli-
rium på akuttmottakene i norske sykehus kan gi et løft for pasient-
gruppen multisyke eldre – men bare dersom screening kombineres 
med bedre kunnskap om diagnostikk og behandling av tilstanden.
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Gardasil 9
MSD Vaccins
Vaksine mot humant papillomavirus. ATC-nr.: J07B M03
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: Hver dose 
inneh.: Humant papillomavirus (HPV) type 6 L1-protein ca. 30 μg, type 
11 L1-protein ca. 40 μg, type 16 L1-protein ca. 60 μg, type 18 L1-protein 
ca. 40 μg, type 31 L1-protein ca. 20 μg, type 33 L1-protein ca. 20 μg, 
type 45 L1-protein ca. 20 μg, type 52 L1-protein ca. 20 μg, type 58 L1-
protein ca. 20 μg, natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat, 
aluminium (som amorft aluminiumhydroksyfosfatsulfatadjuvans) 0,5 
mg, vann til injeksjonsvæsker. 
Indikasjoner: Aktiv immunisering av personer ≥9 år mot følgende 
HPV-sykdommer: Premaligne lesjoner og kreft i livmorhals, vulva, 
vagina og anus forårsaket av de HPV-typer som vaksinen dekker. 
Kjønnsvorter (condyloma acuminata) forårsaket av spesifikke HPV-
typer. Se Forsiktighetsregler og Egenskaper for viktig informasjon. 
Skal brukes iht. offisielle anbefalinger. 
Dosering: Det anbefales at personer som mottar 1. dose med 
preparatet, fullfører vaksinasjonsplanen. Behovet for boosterdose 
er ikke klarlagt. Personer 9-14 år: Gis iht. en 2-dose plan eller som 
en 3-dose plan. Vaksinasjonsplan med 2 doser (måned 0 og 6-12 
måneder): 0,5 ml gis ved måned 0 og måned 5-13. Dersom 2. dose 
gis tidligere enn 5 måneder etter 1. dose skal det alltid gis en 3. dose. 
Alternativt følg vaksinasjonsplan med 3 doser hvor 0,5 ml gis ved 
måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 1. dose, og 
3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 dosene bør 
gis innen 1 år. Personer ≥15 år: Vaksinasjonsplan med 3 doser: 0,5 
ml gis ved måned 0, 2 og 6. 2. dose må gis minst 1 måned etter 
1. dose, og 3. dose må gis minst 3 måneder etter 2. dose. Alle 3 
dosene bør gis innen 1 år. Personer som tidligere er vaksinert med 
kvadrivalent HPV-vaksine kan få 3 doser med Gardasil 9. Sikkerhet og 
effekt for kvinner ≥27 år er ikke studert. Effekt av Gardasil er vist hos 
kvinner 27-45 år. Basert på sammenlignbar immunogenitet forventes 
det at Gardasil 9 også har effekt i denne aldersgruppen. Spesielle 
pasientgrupper: Barn <9 år: Sikkerhet og effekt er ukjent, ingen 
tilgjengelige data. Tilberedning/Håndtering: Ferdigfylt sprøyte klar til 
bruk. Hele den anbefalte vaksinedosen må benyttes. Ristes godt før 
bruk. Etter risting er innholdet en litt uklar, hvit suspensjon. Innholdet 
i sprøyten inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk. Kast 
vaksinen dersom partikler eller misfarging oppdages. Bruk én av de 
vedlagte kanylene til vaksinasjonen. Passende kanyle velges ut i fra 
pasientens størrelse og vekt for å sikre i.m. injeksjon. Fest kanylen 
til sprøyten ved å vri den med klokken. Skal ikke blandes med andre 
legemidler. Destruksjon: Ubrukt legemiddel og avfallsmateriale skal 
destrueres iht. lokale krav. Administrering: Gis i.m., fortrinnsvis i 
overarmens deltamuskel eller i det øvre anterolaterale området på 
låret. Skal ikke injiseres intravaskulært, s.c. eller intradermalt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Over-
følsom het etter tidligere administrering av kvadrivalent HPV-vaksine.
Forsiktighetsregler: Beslutningen om å vaksinere en person bør tas 
etter vurdering av risikoen for tidligere HPV-eksponering og potensiell 
nytte av vaksinasjonen. Hensiktsmessig medisinsk behandling må 
alltid være tilgjengelig i tilfelle anafylaktiske reaksjoner. Synkope, 
iblant forbundet med å falle, kan inntreffe etter, eller til og med før, 
enhver vaksinasjon, spesielt hos ungdom. Dette kan ledsages av en 
rekke nevrologiske symptomer, f.eks. forbigående synsforstyrrelser, 
parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i armer og ben under 
restitusjon. Vaksinerte personer skal derfor observeres nøye i ca. 
15 minutter etter administrering. Det må foreligge prosedyrer for å 
forhindre skade fra besvimelser. Vaksinasjon bør utsettes ved akutt, 
alvorlig febersykdom. Vaksinasjon er ikke kontraindisert ved mindre 
infeksjon, f.eks. en lett øvre luftveisinfeksjon eller lav feber. Det er 
usikkert om alle som får vaksinen beskyttes. Vaksinen beskytter bare 
mot sykdommer som forårsakes av HPV-typene vaksinen er rettet mot. 
Anbefalte forsiktighetsregler for beskyttelse mot seksuelt overførbare 
sykdommer bør fortsatt følges. Kun beregnet for profylaktisk bruk. 
Har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Har ikke terapeutisk effekt og er derfor ikke indisert for behandling 
av livmorhals-, vulva-, vaginal- og analkreft, høygradige livmorhals-, 

vulva-, vaginale- og analdysplastiske lesjoner eller kjønnsvorter, eller for 
å hindre utvikling av andre etablerte HPV-relaterte lesjoner. Beskytter 
ikke mot lesjoner forårsaket av virustyper i vaksinen som personen 
allerede er infisert med på vaksinasjonstidspunktet. Vaksinasjon er 
ikke erstatning for regelmessig screening av livmorhals. Regelmessig 
screening iht. lokale anbefalinger er fortsatt viktig. Vaksinens sikkerhet 
og immunogenitet er vurdert hos personer 7-12 år som er smittet med 
humant immunsviktvirus (hiv). Personer med svekket immunrespons, 
uavhengig av årsak, kan ha redusert respons på vaksinen. Bør gis med 
forsiktighet ved trombocytopeni eller annen koagulasjonssykdom, 
fordi det etter i.m. injeksjon kan oppstå blødning hos disse pasientene. 
Ingen sikkerhets-, immunogenitets- eller effektivitetsdata støtter bytte 
til andre HPV-vaksiner, derfor er det viktig at samme vaksine forskrives 
for hele doseregimet. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om 
relevante interaksjoner, se J07B M03. Bruk av hormonelle prevensjons-
midler synes ikke å påvirke immunresponsen på preparatet. Kan gis 
samtidig med kombinert boostervaksine av difteri og tetanus med 
enten pertussis og/eller poliomyelitt, uten signifikant interferens med 
antistoffrespons mot noen av komponentene. Samtidig bruk med 
andre vaksiner er ikke undersøkt. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Tilgjengelige data 
indikerer ingen sikkerhetsrisiko. Anbefales imidlertid ikke pga. 
utilstrekkelige data. Bør utsettes til etter fullført graviditet. Amming: 
Kan gis til ammende. Fertilitet: Ingen humane data. Ingen effekter på 
fertilitet eller reproduksjonstoksisitet i dyrestudier. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: 
Smerte, hevelse og erytem på injeksjonsstedet. Vanlige (≥1/100 
til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Svimmelhet. 
Øvrige: Pruritus og blåmerker på injeksjonsstedet, feber, tretthet. 
Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Idiopatisk trombocytopenisk purpura, 
lymfadenopati. Gastrointestinale: Oppkast. Immunsystemet: Over-
følsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, 
bronko spasme og urticaria. Infeksiøse: Cellulitt ved injeksjonsstedet. 
Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi. Nevrologiske: Akutt 
disseminert encefalomyelitt, Guillain-Barrés syndrom, synkope, 
iblant etterfulgt av bevegelser av tonisk-klonisk type. Øvrige: Asteni, 
frysninger, uvelhet. 
Overdosering/Forgiftning: Ingen tilfeller rapportert. 
Egenskaper: Klassifisering: Ikke-infeksiøs, rekombinant 9-valent 
vaksine med adjuvans, laget av høyrensede viruslignende partikler (VLP) 
fra hoved L1-kapsidproteinet hos HPV-type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52 og 58. Produsert i gjærceller vha. rekombinant DNA-teknologi. VLP 
inneholder ikke virus-DNA og kan ikke infisere celler, reprodusere eller 
forårsake sykdom. Virkningsmekanisme: For utfyllende informasjon om 
effekt, se SPC. Vaksinen beskytter trolig ved utvikling av en humoral 
immunrespons. Preparatet beskytter mot infeksjoner forårsaket av de 
9 HPV-typene i vaksinen. Basert på epidemiologiske studier, forventes 
beskyttelse mot HPV-typene som forårsaker ca. 90% av tilfellene av 
livmorhalskreft, >95% av tilfellene av AIS, 75-85% av CIN 2/3, 85-
90% av HPV-relatert vulvakreft, 90-95% av VIN 2/3, 80-85% av HPV-
relatert vaginalkreft, 75-85% av VaIN 2/3, 90-95% av HPV-relatert 
analkreft, 85-90% av AIN 2/3 og 90% av tilfellene av kjønnsvorter. 
Påvirker ikke utvikling av infeksjoner eller lidelser som er til stede ved 
vaksinasjonstidspunktet. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Minimum 
beskyttende antistoffnivå er ikke fastslått. 99,6-100% var seropositive 
for antistoffer mot alle 9 vaksinetypene i 7. måned i alle testgrupper. 
GMT var høyere hos jenter og gutter 9-15 år enn hos kvinner 16-26 
år, og høyere hos gutter enn hos jenter og kvinner. Eksakt varighet 
av immunitet etter primærvaksinasjon er ikke fastslått. Hos gutter og 
jenter 9-15 år er varigheten av antistoffrespons vist i minst 5 år, og 
avhengig av HPV-type er 90-99% seropositive. Hos kvinner 16-26 år 
er varigheten av antistoffrespons vist i minst 5 år, og avhengig av HPV-
type er 78-100% seropositive. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal 
ikke fryses. Beskyttes mot lys. Gis så snart som mulig etter uttak fra 
kjøleskap. 
Pakninger og priser: INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt 
sprøyte: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte m/2 kanyler) kr. 1381,60.
Sist endret: 11.09.2018
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UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR GARDASIL 9
KONTRAINDIKASJONER:
Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene. Personer med overfølsomhet 
etter tidligere administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/Silgard skal ikke få Gardasil 9.

FORSIKTIGHET: 
Vaksinen beskytter bare mot sykdommer som forårsakes av HPV-typene vaksinen er rettet mot.  
Har ingen effekt på aktiv HPV-infeksjon eller etablert klinisk sykdom. 
Gardasil 9 skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger.

Før forskrivning av Gardasil 9, se preparatomtalen

HPV-vaksine, også for gutter.  
Har du vaksinert deg/sønnen din?
Fra høsten 2018 fikk også alle gutter i sjuende klasse tilbud om  
HPV-vaksine i skolevaksinasjonsprogrammet1. Men hva med resten?  
Også gutter i andre aldersgrupper kan ha nytte av HPV-vaksine2,3.

Gardasil 9 kan forskrives på hvit resept til gutter/menn som 
ønsker å vaksinere seg.

Lær mer om Gardasil 9 
på vår hjemmeside
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KOMMENTARER

Ben zo dia ze pi ner  
er ofte eff ek ti ve  
og tryg ge valg

Jørg Mør land og Hel ge Waal dis ku te rer nye 
tren der i bru ken av for trinns vis opi a ter og 
ben zo dia ze pi ner i Norge (1). Kro nik ken tar  
i li ten grad opp for skjel ler i bru ken av ben-
zo dia ze pi ner mel lom pa si en ter som har  
et sam men satt, al vor lig rus mid del bruk  
og and re pa si ent po pu la sjo ner. Dett e gjør  
at bud ska pet de res lett kan mis tol kes.

For fatt er ne har rett i at ben zo dia ze pi ner 
kan mis bru kes, men pro ble met er mye 
mind re enn det de fles te be hand le re tror.  
De al ler fles te pa si en ter som bru ker ben zo-
dia ze pi ner, mis bru ker ikke le ge mid le ne,  
de øker ikke do sen (2). Pa si en ter som mis-
bru ker og øker do sen, har ofte al vor lig blan-
dings mis bruk. Ben zo dia ze pi ner har høy 
te ra peu tisk in deks. Fa ren for over do se er 
svært li ten hvis ikke le ge mid le ne kom bi ne re 
med and re sederende stoff er som opi a ter 
el ler al ko hol (3).

In ter na sjo na le «ex pert con sen sus guide -
lines» (4) an be fa ler ben zo dia ze pi ner som 
me di ka men tel le før s te valg i akutt fa sen  
ved en rek ke akutt e psy kia tris ke kri ser in klu-
dert ut ford ren de at ferd, også ved akutt e 
rus ut løs te til stan der. Le ge mid le ne er eff ek -
tive og tryg ge valg sam men lig net med 
an ti psy ko ti ka el ler an ti de pres si va. Ben zo dia-
ze pi ner kan også være gode valg for lang-
tids bruk for pa si en ter med kro nis ke angst -
lidel ser (2). Le ge mid le ne to le re res bedre  
og er like eff ek ti ve som se lek ti ve se ro to nin-
re opp taks hem me re (SSRI).

Epi de mio lo gis ke stu di er av man gel full 
kva li tet kon klu de rer gjer ne med at ben zo dia-
ze pi ner er be hef tet med en rek ke ne ga ti ve 
kon se kven ser på sikt, for eks em pel økt ri si ko 
for de mens. På stan den er svært tvil som (5). 
Mør land og Waal vel ger li ke vel å trek ke det 
frem. Det har vist seg svært van ske lig å nå ut 
med nøk tern in for ma sjon om in di ka sjo ner 
og bruk av ben zo dia ze pi ner. Dett e har med-
ført at en in ter na sjo nal fors ker grup pe har 
gått sam men for å lage ny an ser te, opp da ter te 
pub li ka sjo ner over em net til støtt e for de 
kli ni ke re som øns ker å hjelpe sine pa si en ter 
med eff ek ti ve be hand lings al ter na tiv (6). 
Pa si en ter øns ker ben zo dia ze pi ner for di det 
hjel per. De bør mø tes av be hand le re med 
opp da tert, for doms fri kunn skap.

Fore skri ving av ben zo dia ze pi ner til men-
nes ker med sam men satt, al vor lig rus mis-
bruk bør vur de res nøye. Ut over det fin ner 
ikke un der teg ne de at for fatt er ne brin ger 
nøk tern, opp da tert in for ma sjon til de 
 be hand le re som mø ter men nes ker i akutt e 
livs kri ser og ut valg te pa si en ter med kro -
niske angst pla ger el ler de pres si ve li del ser.

ARNE VAA LER
arne.e.vaaler@ntnu.no
er over le ge ved Psy kia trisk akutt sek sjon Øst mar ka, 
St. Olavs hos pi tal.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.
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H. WAAL & J. MØR LAND SVA RER
Arne Vaa ler fin ner ikke at vi «brin ger nøk-
tern, opp da tert in for ma sjon til de be hand-
ler ne som mø ter men nes ker i akutt e livs -
kriser og ut valg te pa si en ter med kro nis ke 
angst pla ger el ler de pres si ve til stan der». Han 
me ner ty de lig vis at vi bur de ha skre vet en 
an nen ar tik kel. For må let vårt var å sett e 
sø ke lys på fak to rer som tru er vår tra di sjo-
nelt re strik ti ve po li tikk for for skriv ning av 
rusmulige av hen gig hets ska pen de le ge mid-
ler, og sær lig når det gjel der pa si en ter med 
rus pro ble mer. Vi er eni ge i at ben zo dia ze -
piner har en raskt inn sett en de angst dem-
pen de eff ekt, og at mid le ne er in di sert ved 
fle re ty per akutt e til stan der – og har hel ler 
ikke skre vet noe an net. Vi me ner for øv rig 
også at opio i der er gode og vik ti ge le ge mid-
ler ved en rek ke akutt e smer te til stan der, 
mens vi er langt mer skep tis ke over for bruk 
ved kro nis ke og lang va ri ge til stan der, spe -
sielt om pa si en ten har rus pro ble mer og 
lik nen de van s ker. Det sam me gjel der til stan-
der hvor ben zo dia ze pi ner kan være in di sert.

Vi er der for usik ker på om det re elt sett er 
ve sent lig uenig het mel lom oss og Vaa ler. 
Pro ble met vi sett er sø ke lys på er imid ler tid 
ikke bruk ved fag lig fun der te in di ka sjo ner, 
men bruk for di «pa si en te ne øns ker det». 

«For fat ter ne har rett i at   
benzo dia ze pi ner kan 
 misbrukes, men pro ble met  
er mye mind re enn det de  
fles te be hand le re tror»
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tu sjons be hand ling har re sul tert i over do se-
døds fall, til tross for at in gen over do se døds-
fall er do ku men tert i lø pet av de ti åre ne 
Eika ar bei det ved kli nik ken.

Eikas mer flek sib le til nær ming til de 
 tyng ste rus av hen gi ge har hjul pet hund re vis 
av pa si en ter som ikke har fått hjelp i le ge-
mid del as si stert re ha bi li te ring (LAR), og med 
all sann syn lig het red det man ge liv. Hem me-
lig he ten er ikke mer mys tisk enn at hardt-
rammede pa si en ter bør få til gang til den 
hjel pen de tren ger. Be gre pet «Hele Felleska-
tologen», som pro fes so re ne ti tu le rer inn leg-
get med, er fra sen Eika har be nytt et over for 
lek folk for å på pe ke at det drei er seg om  
å bru ke de me di ka men te ne som en på for-
svar lig vis kan lyk kes med, ak ku rat som man 
gjør i so ma tik ken for øv rig. For Mør land og 
Waal vir ker det å være vik ti ge re om me di ka-
men te ne er «in di sert» for den ak tu el le li del-
sen. Vår opp fat ning er at hvis de «in di ser te» 
me di ka men te ne ikke gir øns ket sta bi li tet, så 
kan bru ken av and re me di ka men ter, ba sert 
på en in di vi du ell vur de ring, være mer for-
svar lig enn et ri si ka belt og ufor ut sig bart 
rus mis bruk på det il le ga le mar ke det.

Dett e har latt seg be kref te i en rek ke til-
syns sa ker, opp rett et av LAR-kli nik ker som 
har gått til an grep på Eikas rek vi re rings rett 
og tapt. I én sak had de Eika, ett er et mis -

lykket sam ar beids for søk med LAR Aren dal 
(som ikke kun ne «to le re re» sam ti dig ben zo-
dia ze pin bruk på øns ket me ta don do se ring), 
over tatt for skriv nin gen til en pa si ent som 
var på vei til å mis te sin sub sti tu sjons -
behand ling. Fyl kes man nen vur der te Eikas 
brudd på LAR-for skrif ten som hjem let  
i nød retts pa ra gra fen (3). Med and re ord: 
Be hand lin gen LAR anså som ufor svar lig og 
grunn lag for til syns sak mot en kol le ga, ble 
vur dert av Fyl kes man nen til å være liv red-
den de for pa si en ten. Mør land og Waal har 
selv føl ge lig rett i at for skriv nin gen skal være 
for svar lig, men de res re fe ran se til Eika og 
lav ters kel til tak som 24sju er en pin lig ski ve-
bom som bur de be kla ges.

AN DRE AS WAHL BLOM KVIST
andreas.wahl@gmail.com
er lege.

SVER RE EIKA

Opp gitt e in ter es se kon flik ter: Beg ge for fatt er ne opp gir  
å ha verv i For en in gen Tryg ge re Rus po li tikk sin råd -
given de fag ko mi te.
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Les til svar fra J. Mør land og H. Waal på tidsskriftet.no.

Vaa ler utt ryk ker seg noe uklart når han 
skri ver at øns ket kom mer for di «det hjel-
per». Pro ble met er, slik vi ser det, at me di ka-
men te ne ofte bare hjel per kort va rig, spe si elt 
for føl ge til stan der ved lang va rig rus mid del-
bruk, og at ri si ko en for at me di ka men te ne 
bi drar til for ster ket rus er re la tivt høy. Dett e 
ska per fare for lang va rig bruk og økte pro-
ble mer slik at pa si en ten i rea li te ten ikke  
er hjul pet. An ta ke lig er Vaa ler ikke uenig  
i dett e. For må let med ar tik ke len var og er  
å støtt e en fort satt re strik tiv po li tikk, men  
vi me ner også at de pa si en te ne som re elt 
sett har en te ra peu tisk ge vinst som over går 
bi virk nin ge ne med ben zo dia ze pi ner, skal  
få slik hjelp.

HEL GE WAAL
helge.waal@medisin.uio.no
er pro fes sor eme ri tus og me di sinsk fag lig råd gi ver.

JØRG G. MØR LAND

In gen av for fatt er ne har opp gitt in ter es se kon flik ter.

Ski ve bom  
om be hand ling  
av rus av hen gi ge

Jørg Mør land og Hel ge Waal går over stre ken 
i sin kri tikk av «en kel te le ger» ved kli nik ken 
24sju – By mi sjo nens lav ters kel til tak for de 
mest ut satt e rus av hen gi ge i Oslo sent rum 
(1). Pro fes so re ne in si nue rer langt på vei, 
med re fe ran se til Dags avi sens in ter vju av 
lege Sver re Eika (2), at kli nik kens for skriv-
ning av rus gi ven de me di ka men ter i sub sti-

«Eikas mer flek sib le til nær-
ming til de  tyng ste rus av hen -
gige har hjul pet hund re vis  
av pa si en ter som ikke har fått  
hjelp i le ge mid del as si stert 
 reha bi li te ring (LAR), og med 
all sann syn lig het red det 
 mange liv»
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semaglutid injeksjon

Ozempic® (semaglutid): Dosering, refffussjjjooonnnsss vvviiiillllkkkkåårr oogg uuttvvaalllggtt ssiikkkkkeerrhheettssiiinnfffooorrmmaassjjjoonn1,1,22

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-2 (01.02.2019) 

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

START TITITRTRÉRÉRÉR VEVEVEDLDLDLIKKIKIKEHEHOLOLDD

0,50,5 mg én gang pr ukemg én gang pr uke
ellereller

for yty terliggere glg ykey misk kontrollfor yty terliggere glg ykey misk kontroll
11 mg én gang pr ukemg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon1

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

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

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

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom under 18 år

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

Terminal nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

Vilkår: (232)  Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 21.09.2018. Basert på SPC godkjent av SLV: 18.10.2018. Pris per februar 2019. Refusjon per februar 2019
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Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-2 (01.02.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 18.10.2018) 
4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 ( sist oppdatert 18.10.2018) 

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

Tilgjengelig på blå resept tiil beehaanddlingg avv 
voksne med diabetes ttyyype 2 ettter mmeetforrminn2

1

®®®
 

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**
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Snil le bak te ri er fin nes ikke

Vi må slutt e å be sje le bak te ri er 
og and re mik ro ber.

Ett er inn tak av an ti bio ti ka og ved fle re syk-
dom mer er det på vist for styr rel ser i tarm -
flora en. Det har gitt opp hav til en ut bredt 
fore stil ling om at til før sel av ut valg te mik ro-
ber vil kun ne gjen opp rett e for styr rel se ne  
i tarm flo ra en. Den ne opp fat nin gen er spe -
sielt frem tre den de i re kla mer for pro bio ti ka, 
og de ut valg te mik ro be ne – of test bak te ri er 
– blir frem stilt som «snil le» el ler «gode». 
Ny ere forsk ning sår imid ler tid tvil om pro-
bio ti kas po si ti ve hel se eff ek ter (1), og vi 
 me ner det er uhel dig å men nes ke lig gjø re 
mik ro ber, uav hen gig av om de opp fatt es 
som pro bio ti ka el ler ikke.

Hva er pro bio ti ka?
Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) de fi ne rer 
pro bio ti ka som «le ven de mik ro ber som ved 
inn tak i til strek ke li ge meng der ut gjør en 
hel se ge vinst for ver ten» (vår over sett el se)  
(2). Både Ver dens hel se or ga ni sa sjon, fag li ge 
eks per ter og kon troll or ga ner har tid li ge re 
på pekt feil bruk av be gre pet ved at pro duk-
ter uten be vist eff ekt el ler stan dar di ser te 
pro duk sjons ru ti ner blir om talt som pro -
bioti ka (2–4). Selv om vis se pro bio ti ka har 
do ku men tert be hand lings eff ekt ved en kel te 
til stan der, vet vi svært lite om hvor dan dis se 
mik ro be ne på vir ker tarm flo ra en. Vi vet ikke 
en gang om mik ro be ne må være le ven de (5).

Tarm flo ra en er kom pleks
Ny kli nisk og basalmedisinsk forsk ning 
ty der på at vi må ny an se re og re vur de re 
pro bio ti kas tid li ge re do ku men ter te hel se -
gevinst for ver ten. Blant an net har to sto re 
kli nis ke ran do mi ser te stu di er vist at pro bio-
ti ka ikke var bedre enn pla ce bo i be hand ling 
av barn med gast ro en te ritt (6, 7), og i dy re-
mo del ler er det på vist for styr rel ser i tarm -
flora en ett er probiotikabehandling (8, 9).

Det er nær mest blitt tatt for gitt at til før sel 
av pro bio ti ka gir en hel se ge vinst hos ver ten 
via en «guns tig» end ring av tarm flo ra en. 
Nevn te dy re mo del ler vi ser at det ikke er så 

en kelt, og en fersk pub li ka sjon i The Cell 
de mon stre rer kom plek si te ten i den men-
nes ke li ge tarm flo ra en (10). I stu di en gjen-
nom gikk fris ke in di vi der tab lett be hand ling 
med an ti bio ti ka før de ble for delt i tre grup-
per med ulik ett er be hand ling: pro bio ti ka, 
til før sel av av fø ring el ler in gen ett er be hand-
ling. Av de tre grup pe ne bruk te de som 
inn tok pro bio ti ka lengst tid på å gjen opp -
rette mang fol det (di ver si te ten) i tarm flo ra-
en, også sam men lig net med grup pen uten 
ett er be hand ling. Del ta ger ne som fikk til ført 
av fø ring, var ras kest til å gjen opp rett e di ver-

si te ten. Det er alt så ikke nød ven dig vis bra 
for et kom plekst øko sy stem som tarm flo -
raen å få til ført se lek ter te «pro bio tis ke» 
bak te ri er.

Pro bio ti ka som be hand lings prin sipp
De nye forsk nings fun ne ne be tyr ikke at alle 
for mer for pro bio ti ka el ler an nen tarm flo ra-
be hand ling er hen sikts løs el ler ska de lig. 
Vis se syk doms til stan der, som Clostridium 
diffi  ci le-as so siert dia ré, lar seg for eks em pel 
fo re byg ge ved inn tak av be stem te ty per 
pro bio ti ka (11). Det ser imid ler tid ikke ut til  

Fi gur 1  Theo dor Kittelsens il lust ra sjo ner i bil led se ri en «Har Dy re ne Sjæl?» er eks emp ler på an tro po mor fis me: men nes ke-
li ge egen ska per blir til delt noe som ikke er men nes ke lig. Il lust ra sjon i off ent lig eie.

«Mikrober kan ikke tillegges 
overordnede intensjoner om  
å skade eller helbrede verten»
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mik ro ber. Til de lin gen av men nes ke li ge 
egen ska per til noe som ikke er men nes ke lig, 
som en syk dom el ler et dyr, kal les an tro -
pomor fis me. Et for nøye lig eks em pel er 
Theo dor Kittelsens (1857�–�1914) bil led se rie  
Har Dy re ne Sjæl? (fi gur 1). Her fun ge rer 
an tro po mor fis me som et godt kunst ne risk 
vir ke mid del. Be sje ling av mik ro ber i en 
me di sinsk fag lig kon tekst er imid ler tid en 
dår lig idé og må unn gås.

Mott att 12.2.2019, god kjent 26.2.2019.

mind re syk doms frem kal lende mik ro ber. 
Sam ti dig kan «snil le» mik ro ber gi et vidt 
spek ter av syk dom mer. Blant an net er det 
be skre vet til fel ler av sep sis med mel ke sy re-
bak te ri er fra kom mer si el le pro bio tis ke 
pro duk ter (12).

Mik ro ber med en ten po ten si elt syk doms-
frem kal lende el ler hel se frem men de egen-
ska per kan ikke til leg ges over ord ne de in ten-
sjo ner om å ska de el ler hel bre de ver ten. 
Bak te ri er og and re mik ro ber er ikke snil le, 
gode, slem me el ler onde – de er rett og slett 

å ek si ste re noen uni ver sell pro bio tisk 
 «su per bak te rie» som kan be hand le alle 
for mer for for styr rel ser i tarm flo ra en. For  
å trek ke en ana lo gi til kar dio lo gi en: Det er 
åpen bart at én en kelt «hjer te pil le» ikke kan 
be hand le hele spek te ret av hjer te syk dom-
mer.

An tro po mor fis me
Noen bak te ri er tren ger ikke være man ge  
for å for år sa ke syk dom. Da er det greit  
å kalle dem far li ge for å skille dem fra and re, 

FRE DE RIK EMIL JUUL
fejuul.medisin@gmail.com
er cand.med., sti pen diat ved Sek sjon for for døy-
el ses syk dom mer, Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks-
hos pi ta let og fors ker i forsk nings grup pen Kli nisk 
eff ekt forsk ning ved Av de ling for hel se le del se og 
hel se øko no mi, Uni ver si te tet i Oslo.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JØR GEN VA LEUR
er ph.d., fors ker ved Un ger-Vetlesens Institutt ved 
Lo vi sen berg Dia ko na le Sykehus og lege i spe sia li-
se ring i ind re me di sin og i for døy el ses syk dom mer 
ved Gas tro me di sinsk av de ling, Oslo uni ver si tets -
syke hus, Ul le vål.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Januvia MSD 
Antidiabetikum.  ATC-nr.: A10B H01
Står ikke på WADAs dopingliste

TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg, 50 mg og 100 mg: Hver tab lett inneh.: Sitaglip-
tin fosfatmonohydrat 25 mg, resp. 50 mg og 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult 
og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne for å bedre 
glykemisk kontroll. Som monoterapi hos pasienter som ikke er adekvat kontrol-
lert med diett og fysisk aktivitet alene og metformin er uhensiktsmessig pga. kon-
traindikasjoner eller intoleranse. Som oral kombinasjonsbehandling: Med met-
formin når diett og fysisk aktivitet sammen med metformin alene ikke gir adekvat 
glykemisk kontroll. Med sulfonylurea når diett og fysisk aktivitet sammen med 
høyeste tolererte dose av sulfonylurea alene ikke gir adekvat glykemisk kontroll, 
og når metformin er uhensiktsmessig pga. kontraindikasjoner eller intoleranse. 
Med PPAR -agonist (f.eks. tiazolidindion) når bruk av PPAR -agonist er hensikts-
messig og når diett og fysisk aktivitet sammen med en PPAR -agonist alene ikke 
gir adekvat glykemisk kontroll. Som oral trippelbehandling: I kombinasjon med 
sulfonylurea og metformin når diett og fysisk aktivitet sammen med begge disse 
legemidlene ikke gir adekvat glykemisk kontroll. I kombinasjon med PPAR -ago-
nist og metformin når bruk av PPAR -agonist er hensiktsmessig og når diett og 
fysisk aktivitet sammen med begge disse legemidlene ikke gir adekvat glykemisk 
kontroll. Januvia er også indisert i tillegg til insulin (med eller uten metformin) når 
diett og fysisk aktivitet sammen med stabil dose insulin ikke gir adekvat glyke-
misk kontroll.
Dosering: Voksne: 100 mg 1 gang daglig. Når Januvia brukes i kombinasjon med 
metformin og/eller en PPAR -agonist, bør dosen av metformin og/eller PPAR -
ago nist opprettholdes, og Januvia bør tas samtidig. I kombinasjon med sulfonyl-
urea eller med insulin, kan en lavere dose av sulfonylurea eller insulin vurde-
res for å redusere risikoen for hypoglykemi. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt 
lever funksjon: Ingen dosejustering er påkrevd ved lett til moderat nedsatt lever-
funksjon. Sitagliptin er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt 
nyrefunksjon: Overveies bruk av sitagliptin i kombinasjon med andre antidiabe-
tika bør betingelsene hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon undersøkes. In-
gen dosejustering er påkrevd ved lett nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥60 til <90 ml/
minutt) og ved moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥45 til <60 ml/minutt). Ved 
moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥30 til <45 ml/minutt) er sitagliptindosen 50 
mg 1 gang daglig. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥15 til <30 ml/minutt) 
eller terminal nyresykdom (ESRD) (GFR <15 ml/minutt), inkl. når hemodialyse 
eller peritonealdialyse kreves, er sitagliptindosen 25 mg 1 gang daglig. Kan gis 
uten hensyn til tidspunkt for dialyse. Vurdering av nyrefunksjonen er anbefalt før 
sitagliptinbehandling initieres og deretter periodisk, da dosejustering er basert 
på nyrefunksjonen. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt. 
Ingen tilgjengelige data. Eldre: Ingen dosejustering er påkrevd. Administrering: 
Kan tas med eller uten mat og drikke. Bør ikke knuses eller deles.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.
Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller ved behand-
ling av diabetisk ketoacidose. Bruk av DPP-4-hemmere er satt i sammenheng med 
risiko for utvikling av akutt pankreatitt. Pasienten må informeres om karakterist-
iske symptomer på akutt pankreatitt: Vedvarende alvorlige abdominalsmerter. Et-
ter avsluttet behandling med sitagliptin (med eller uten støttebehandling) er det 
observert at pankreatitt går over, men veldig sjeldne tilfeller av nekrotiserende 
eller blødende pankreatitt og/eller død er rapportert. Mistenkes pankreatitt må be-
handling med sitagliptin og andre potensielt mistenkte legemidler avsluttes. Hvis 
akutt pankreatitt bekreftes, skal sitagliptinbehandling ikke gjenopptas. Forsik-
tighet bør utvises ved pankreatitt i anamnesen. Da hypoglykemi er sett ved bruk 
av sitagliptin sammen med insulin eller et sulfonylureapreparat, bør en lavere 
dose av sulfonylureapreparatet eller insulin overveies for å redusere risikoen for 
hypoglykemi. Lavere dose anbefales ved GFR <45 ml/minutt og ved ESRD som 
krever hemodialyse eller peritonealdialyse, se Dosering. Alvorlige overfølsom-
hetsreaksjoner er rapportert, inkl. anafylaksi, angioødem og grov avskalling av 
huden inkl. Stevens-Johnsons syndrom. Disse reaksjonene har inntruffet i løpet 
av de 3 første månedene etter behandlingsstart og i noen tilfeller etter første dose. 
Ved mistanke om en overfølsomhetsreaksjon, avsluttes behandlingen, andre po-
tensielle årsaker for hendelsen vurderes og alternativ behandling initieres. Bulløs 
pemfigoid er rapportert ved bruk av DDP-4-hemmere. Seponeres ved mistanke 
om bulløs pemfigoid. Pasienter som opplever svimmelhet eller søvnighet, bør 
ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Informer om risiko for hypoglykemi ved bruk i 
kombinasjon med sulfonylurea eller med insulin.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante in-
teraksjoner, se A10B H01. Effekt av andre legemidler på sitagliptin: Liten risiko for 
klinisk relevante interaksjoner. Klinisk relevante interaksjoner med P-gp-hemmere 
forventes ikke. Risiko for klinisk relevante interaksjoner med OAT3-hemmere an-
ses å være liten in vitro. Det er mulig at potente CYP3A4-hemmere kan endre 
farma kokinetikken til sitagliptin ved alvorlig redusert nyrefunksjon eller ESRD. Ef-

fekt av sitagliptin på andre legemidler: Gir ikke relevante endringer i farmakokin-
etikken til metformin, glibenklamid, simvastatin, rosiglitazon, warfarin eller per-
orale antikonseptiva, noe som viser liten tilbøyelighet til å forårsake interak sjoner 
med substrater av CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 og organisk kationtransportør 
(OCT). Gir en liten økning i plasmakonsentrasjonen for digoksin. Ingen dosejust-
ering av digoksin anbefales, men pasienter med risiko for digoksinforgiftning bør 
monitoreres ved samtidig bruk.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ikke tilstrekkelige data ved bruk hos 
gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye doser. Bør 
ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Går over i 
morsmelk hos dyr. Bør ikke brukes av ammende. Fertilitet: Dyredata tyder ikke på 
effekt av behandling med sitagliptin på mannlig og kvinnelig fruktbarhet. Ingen 
humane data.
Bivirkninger: Sitagliptin monoterapi: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Infeksiøse: Infek-
sjon i øvre luftveier, nasofaryngitt. Muskel-skjelettsystemet: Osteoartritt, smerter 
i ekstremitetene. Nevrologiske: Hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Forstoppelse. Nevrologiske: Svimmelhet. Sjeldne (≥1/10 000 
til <1/1000): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: 
Oppkast, akutt pankreatitt, dødelig og ikke-dødelig blødende og nekrotiserende 
pankreatitt. Hud: Pruritus, angioødem, utslett, urticaria, kutan vaskulitt, eksfolia-
tive hudsykdommer inkl. Stevens-Johnsons syndrom, bulløs pemfigoid. Immun-
systemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. anafylaktiske reaksjoner. Luftveier: 
Interstitiell lungesykdom. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi, ryggsmerter, 
artropati. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon, akutt nyresvikt. Bivirkninger sett 
hyppigere ved kombinasjon med andre antidiabetika: I kombinasjon med met-
formin: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, flatulens, oppkast. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré. Nevrologiske: Som-
nolens. I kombinasjon med metformin og sulfonylurea: Svært vanlige (≥1/10): 
Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Forstoppelse. I kombinasjon med pioglitazon: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastro-
intestinale: Flatulens. Øvrige: Perifert ødem. I kombinasjon med metformin og 
pioglitazon: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Perifert ødem. I kombinasjon med insulin 
(med eller uten metformin): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Infeksiøse: Influensa. Min-
dre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Tørr munn.
Overdosering/Forgiftning: Ingen erfaring med doser >800 mg. Ved doser opptil 
600 mg pr. dag i perioder opptil 10 dager og 400 mg pr. dag i perioder opptil 
28 dager, er ingen doserelaterte bivirkninger observert. Behandling: Vanlige 
støttetiltak, f.eks. fjerning av uabsorbert materiale fra fordøyelseskanalen, kli nisk 
monitorering (inkl. elektrokardiogram) og ev. iverksetting av støttebehandling 
hvis nødvendig. Dialyseres bare i liten grad. Forlenget hemodialyse kan vurderes 
hvis dette anses klinisk egnet. Se Giftinformasjonens anbefalinger: A10B H01.
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Hindrer hydrolysering av inkretinhormoner 
via enzymet DPP-4 og øker derved plasmakonsentrasjonene av de aktive formene 
av inkretinhormonene, glukagonlignende peptid-1 (GLP 1) og glukoseavhengig 
insulinotropt peptid (GIP). Inkretinhormoner frigjøres fra tarmen og øker som 
respons på et måltid. Ved normale og forhøyede blodsukkernivåer øker GLP 1 
og GIP-biosyntesen, og frigjøringen av insulin. I tillegg senker GLP 1 glukagon-
sekresjonen. Normal glukagonrespons på hypoglykemi svekkes ikke. Hos type 
2-diabetikere med hyperglykemi gir dette lavere HbA1C og lavere fastende og 
postprandiale glukosekonsentrasjoner. Absorpsjon: Raskt. Cmax etter 1-4 timer. 
Absorpsjonen påvirkes ikke av mat. Absolutt biotilgjengelighet 87%. Proteinbind-
ing: 38%. Fordeling: Vd ca. 198 liter. Halveringstid: Ca. 12,4 timer. Metabolisme: 
Begrenset. Hovedsakelig via CYP3A4 med bidrag fra CYP2C8. Utskillelse: 79% 
uendret i urinen.
Pakninger og priser: 25 mg: 98 stk. (blister) kr.  682,00. 50 mg: 98 stk. (blister) kr. kr 
682,00. 100 mg: 28 stk. (blister) kr. kr 427,90. 98 stk. (blister) kr. kr 1407,10. 
Sist endret: 03.07.2018.

Refusjonsberettiget bruk: 
Sitagliptin - 25 mg, 50 mg: Behandling av type 2 diabetes mellitus som monotera-
pi eller i kombinasjon med insulin hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. 
Refusjons kode: ICPC: T90 Diabetes type 2 med nyrekomplikasjoner (210). ICD: 
E11.2 Diabetes mellitus type 2 med nyrekomplikasjoner (210). Vilkår: 210 Refusjon 
ytes kun til pasienter som ikke kan bruke metformin på grunn av nedsatt nyre-
funksjon. 

Sitagliptin - 100 mg: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med 
andre perorale blodsukker senkende legemidler og/eller insulin i tråd med god-
kjent preparatomtale. Refusjonskode: ICPC: T90 Diabetes type 2 (232). ICD: E11 
Diabetes mellitus type 2 (232). Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med met-
formin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 
tole rerte dose metformin.
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Referanser:
1. Januvia SPC august 2018, seksjon 4.1, 4.2, 5.1 og 9. 
2.  Nasjonal faglig retningslinje for diabetes:  

httpt://www.helse direktoratet.no/Retningslinjer/
Diabetes.pdf (lest 13.09.18) 

3.  Raz I, Chen Y, Wu M, et al. Efficacy and safety of 
sitagliptin added to ongoing metformin therapy in 
patients with type 2 diabetes. Curr Med Res Opin. 
2008;24(2):537–550. 

4.  Green J.B, Bethel M.E, Armstrong P.W. N Engl J 
Med 2015;373:232-42. Effect of Sitagliptin on  
Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes.

Study Design Ref 3: A multinational, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study evalu-
ating the efficacy and safety of adding placebo or sitagliptin 100 mg once daily to metformin ≥1500 mg/day in 
190 patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin (HbA1c ≥64mmol/mol–≤97mmol/mol). 
The primary end point was HbA1c change from baseline at 18 weeks.

Study Design Ref 4: Randomised, double-blind, placebo controlled study with 14,671 patients (3324 patients 
had renal impairment (eGFR < 60 ml/min/1,73 m2). All patients had a median follow-up of 3.0 years.) added 
either sitagliptin or placebo to existing therapy. Open-label use of anti-hyperglycemic therapy was encourag ed 
as required, aimed at reaching individually appropriate glycemic targets in all patients. To determine whether 
sitagliptin was non-inferior to placebo, a relative risk of 1.3 as the marginal upper boundary was used. The 
primary cardiovascular outcome was a composite of cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, non-
fatal stroke, or hospitalization for unstable angina.
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Svangerskap må utelukkes før oppstart  
av prevensjon

Som medlemmer i abortklage- 
nemnda har vi sett flere kvinner 
som svært seint søker abort 
fordi de ikke har visst at de har 
vært gravide. Mange har brukt 
langtidsvirkende hormonelle 
prevensjonsmidler. Før oppstart 
av slik prevensjon bør det tas 
svangerskapstest.

Det siste halvåret har det vært uvanlig stort 
fokus på senaborter i mediene – stikkord er 
«tvillingabort» og paragraf 2c i abortloven. 
Primært har debatten foregått på det poli-
tiske og etiske plan, med skarpe fronter og 
sterke meninger. Slik blir det alltid når ulike 
sider ved abortloven kommer på dagsorde-
nen. De medisinske sidene av saken har  
fått mindre oppmerksomhet, men de er 
viktige, og det er absolutt rom for kvalitets-
forbedring.

De aller fleste sakene som kommer til  
den sentrale abortklagenemnda, gjelder 
graviditeter som er kommet lenger enn 18 
uker, der kvinnene allerede har fått avslag på 
sin abortbegjæring i primærnemnd. Etter 
vår erfaring i klagenemnda er det en pro-

blemstilling som dessverre ofte gjentar seg: 
Mange kvinner har startet med prevensjons-
metoder som hyppig medfører uregelmes-
sig menstruasjon eller amenoré. Tanken på 
at det allerede kan foreligge graviditet, har 
kommet i bakgrunnen hos både kvinnen og 
legen, og derfor medført betydelig forsinket 
påvisning av graviditeten. Ikke sjelden er 
svangerskapet kommet lenger enn 21�–�22 
uker. I henhold til oppdatert abortforskrift 
defineres fosteret da som levedyktig, og 
abort er ulovlig. De uønsket gravide kvin-
nene tar en slik situasjon særlig tungt i lys 
av at de jo har gjort det de kunne nettopp 
for å unngå graviditeten.

Hva kan vi lære? Vi vil minne om betyd-
ningen av å utelukke graviditet før oppstart 
av prevensjon, og da særlig langtidsvirkende 
gestagenbaserte kontrasepsjonsmetoder 
som injeksjoner, implantater og hormon-
spiral (long-acting reversible contraception, 
LARC) (1). Disse metodene er meget trygge 
og effektive. De er også vanligere i bruk nå 
enn før, fordi rene gestagenpreparater – spe-
sielt til unge kvinner – nå er anbefalt første-
valg fra fagmiljø og myndigheter. Det med-
fører svært ofte uregelmessig menstruasjon 
og amenoré. Ved innsetting av hormonspi-
ral er det godt innarbeidet at det bør gjøres 
like etter menstruasjon for å utelukke gravi-
ditet. Vi anbefaler at man i større grad har 
dette i mente ved bruk av andre former for 
langtidsvirkende gestagenpreparater og 
p-piller, og at man starter behandlingen 
deretter. De som ønsker å skifte prevensjons-
metode, kan ha en høyere risiko for allerede 
inntruffet prevensjonssvikt siden de ikke er 
fornøyde med den valgte metoden.

Vi har i abortklagenemnda allerede til nå  
i år hatt flere saker med langtkommet svan-
gerskap der oppstart av langtidsbehandling 
med gestagenbasert prevensjon har skjedd 

ved allerede påbegynt svangerskap. Ameno-
reen som ofte følger, kobles ikke til svanger-
skap før det er helt tydelige tegn til liv. Da 
kan det være altfor sent til at abort kan 

innvilges. Vi anbefaler derfor at det tas svan-
gerskapstest før oppstart av slik prevensjon 
hvis kvinnen ikke sikkert kan utelukke gra-
viditet.

OLE-ERIK IVERSEN
ole-erik.iversen@uib.no
er medlem i den sentrale abortklagenemnda.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

TORIL HAGERUP-JENSSEN
er leder i den sentrale abortklagenemnda.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

GORM GRAMMELTVEDT
er nestleder i den sentrale abortklagenemnda.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.
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«Tanken på at det allerede  
kan foreligge graviditet,  
har kommet i bakgrunnen 
hos både kvinnen og legen»

«De som ønsker å skifte 
prevensjonsmetode, kan ha 
en høyere risiko for allerede 
inntruffet prevensjonssvikt 
siden de ikke er fornøyde med 
den valgte metoden»
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Pasienter som tar peroral levodopa mer enn 5 ganger pr. dag
og har mer enn 1-2 timer med alvorlig plagsom  

off-tid pr. dag, bør henvises til spesialist1*

Fremskreden  
Parkinsons sykdom?

>5   & >1-2ganger 
daglig timer
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Foreldrefremmedgjøring som helserisiko

Foreldrefremmedgjøring er lite anerkjent i norske fagmiljøer og i rettspleie. 
Hva er det, hvorfor er det vanskelig å erkjenne og hvordan kan det håndteres?

Vi belyser disse problemstillingene 
gjennom en konstruert kasuistikk 
med bakgrunn i våre møter med 
en rekke ulike pasienter:

Sonja er ti år og har norsk far og latvisk mor. 
Etter en skilsmisse fikk far hovedomsorgen for 
Sonja. Etter en ferie med far uteble hun til avtalt 
samvær med mor. Far hadde fått Sonja henvist 
til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
(BUP) med bakgrunn i en påstand om at mor 
var diagnostisert med engstelig og unnvikende 
personlighetsforstyrrelse. Ifølge far hadde mor 
påført Sonja uberettigede diagnoser som  
«astma» og «atopisk eksem». Han hevdet at 
eksem og kloremerker på barnets hud skyldtes 
selvskading på grunn av emosjonell påkjenning 
under samvær med mor.

Samme sommer hadde Sonja feriert sammen 
med mor og der overhørt en krangel mellom 
henne og den nye samboeren. Far mente at 
datteren var blitt traumatisert av denne episo-
den. Ut ifra dette fikk Sonja traumefokusert 
kognitiv atferdsbehandling. Mor var uvitende 
om dette inntil hun mottok melding fra barne-
vernstjenesten med kopi av en bekymringsmel-
ding fra behandlende barnepsykolog ved BUP. 
Her sto det at det forelå en mistanke om at 
barnet var utsatt for omsorgssvikt fra sin mor. 
Verken fastlegen eller psykologen hadde infor-
mert mor om henvisningen eller bekymrings-
meldingen. De hadde heller ikke møtt mor eller 
innhentet komparentopplysninger.

I denne historien kom Sonja i lojalitets- 
klemme mellom en far som mistet kontroll 
over mistilliten til sin ekskone, og en mor 
som hadde sosiale og emosjonelle utfordrin-
ger, men som fungerte som en god nok 
omsorgsperson. Jenta ble påvirket av vel- 
menende terapeuter og skapte seg et fiende-
bilde av den forelderen hun ikke hadde fast 
bosted hos. Internasjonalt har slik destruk-
tiv dynamikk fått betegnelsen foreldrefrem-
medgjøring (parental alienation) (1–3). I en 
fersk litteraturgjennomgang blir foreldre-
fremmedgjøring beskrevet som en kom-
pleks form for familievold som rettes mot 
en forelder for å skade dens relasjon til egne 
barn (3).

I Norge har deler av fagmiljøet vært til-
bakeholdne med å anerkjenne fenomenet 

som skadelig for barns helse og funksjon. 
Barne- og likestillingsdepartementet har 
advart mot å ha tiltro til en part i retten som 
henviser til foreldrefremmedgjøring. Depar-
tementet har ment at det kan føre til at ofre 
for vold og overgrep kan bli mistrodd (4).

Syndrom eller prosess?
Opprinnelig ble fenomenet lansert som en 
tilstand hos barnet, såkalt parental aliena-
tion syndrome (5). I økende grad har imidler-
tid forskningen og formidlingen vektlagt at 
vi må forstå fenomenet som en prosess 
iverksatt av voksenpersoner mot barnet og 
den forelderen/pårørende som utestenges 
fra kontakt med barnet (1, 6).

Verdens helseorganisasjon har i ICD-11 
anerkjent fenomenet som reelt eksisterende 
under betegnelsen QE52 Problem associated 
with interpersonal interactions in childhood 
(7). Også i læreboken i rettspsykologi fra 
American Psychological Association (APA) 
bekreftes fenomenet (1). På Vanderbilt Uni-
versitys hjemmeside er det samlet mer enn  
1 000 forskningsartikler som viser at slik 
foreldreatferd gjenkjennes over hele verden 
både i helsetjenestene, velferdstjenestene og 
rettssystemene (8).

Bekreftelses- og avkreftelsesfeil
Den psykologfaglige informasjonen fra 
departementet illustrerer at det er en van-
skelig avveining i situasjoner der man vil 
unngå feilaktig avkreftelse, men også risike-
rer feilaktig bekreftelse (4). I klinisk terapeu-
tisk sammenheng er vi opptatt av å unngå 
unnlatelsesfeil. Unnlatelsesfeil har lenge 
vært i offentlighetens og tilsynsmyndighete-
nes søkelys. Det er først i de senere år at de 
kliniske miljøene har økt oppmerksom- 
heten mot overdrivelsesfeil som overdiag-
nostikk og overbehandling (9).

Det er viktig å ha beredskap mot stereotyp 
mistro og fordomsfullhet, men også unngå 

naiv og ukritisk tiltro til foreldre – spesielt 
når de er involvert i omsorgstvister. Når em- 
pati overdrives og blir glødende og betent, 
står vi overfor «empatitt», en form for selv-
opptatt føleri fra terapeuter som har lite 
med empati å gjøre.

Hva er foreldrefremmedgjøring?
Vi forstår foreldrefremmedgjøring som en 
relasjonsforstyrrelse der en forelder utvikler 
uforsonlig fiendtlighet. Barn trekkes inn  
i separasjonskonflikten som allierte med 
den forelderen som har eller kjemper for 
hovedomsorgen. De viktigste fremmedgjø-
ringsstrategiene er å sverte den andre, be-
grense kontakten med den andre, true med 
kjærlighetstap, anvende sentimental kon-
troll gjennom betroelser til barnet, tvinge 
barnet til å velge mellom foreldre og å av-
vise den andre forelderen gjennom for 
eksempel å omtale den andre med fornavn  
i stedet for «mamma» og «pappa» (2, 10).

Barnets reaksjonsmønstre og symptomer 
er typiske og kan gjøre det fristende å se på 
fenomenet som et syndrom. Vi opererer 
med fem hovedkriterier som karakteriserer 
sterkt fremmedgjorte barn: Barnet har 
uttalte negative kognisjoner og emosjoner 
overfor den forelderen som det ikke vil ha 
kontakt med. Denne avstandtakingen er 
uproporsjonal med hva barnet kan fortelle 
om konkrete opplevelser med forelderen. 
Barnet er påfallende spaltet mellom fordøm-
melse av den ene forelderen og idealisering 
av den andre. Barnet deltar i svertende be-
handling av den ikke-favoriserte forelderen. 
Barnet snakker om den ikke-favoriserte 
forelderen med lånte uttrykk som ikke er 
aldersadekvate. Barnet snakker i tillegg 
nedsettende også om den avviste forelde-
rens familie, som det tidligere har hatt god 
og tillitsfull kontakt med.

Dette er kriterier som i langt mindre grad 
gjør seg gjeldende når barn har vært utsatt 
for reell omsorgssvikt eller overgrep (3, 10). 
Tilstedeværelsen av disse kriteriene er derfor 
viktige holdepunkter for å skille mellom 

«Det er viktig å unngå naiv 
og ukritisk tiltro til foreldre – 
spesielt når de er involvert  
i omsorgstvister»

«Terapeuter kan forsterke 
problemene ved ensidig  
å bekrefte pasienters svart-
hvitt-tenkning og stimulere 
unnvikende atferd»
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koen vedvarer inn i voksen alder (3). I en 
populasjonsbasert tverrsnittsstudie med 
gjennomsnittsalder 27 år fant man 50�–�100 % 
økt risiko for psykiske problemer i voksen 
alder hvis man som barn hadde vært utsatt 
for foreldrefremmedgjøring (12). De intra-
psykiske og atferdsmessige mekanismene 
kjennetegnes av dissosiering, manglende 
aksept og unnvikelsesatferd (6). Slike meka-
nismer virker ofte forsterkende på emosjo-
nelle problemer og bidrar til å undergrave 
livsmestring (13). Terapeuter kan forsterke 
problemene ved ensidig å bekrefte pasien-
ters svart-hvitt-tenkning og stimulere unn- 
vikende atferd, slik som den innledende 
kasuistikken viste.

taking, på engelsk estrangement). Slik av-
standtaking kjennetegnes oftest ved at det 
ligger plausible forklaringer og konkrete 
handlinger bak. Avspaltningen mellom 
fordømmelse og idyllisering kan avsløres 
med bruk av validerte spørreskjemaer (6), 
verktøy som er oversatt til skandinaviske 
språk, men som ikke er tatt i bruk verken  
av rettssakkyndige eller av terapeuter.

Foreldrefremmedgjøring  
som helserisiko
I en lang rekke studier er det dokumentert 
at barn som utsettes for foreldrefremmed-
gjøring, har betydelig økt risiko for å utvikle 
psykososiale problemer og at denne risi-

avstandtaking som skyldes foreldrefrem-
medgjøring, og avstandtaking som skyldes 
at den avviste forelderen har forgrepet seg 
på barnet.

Vold og misbruk
At psykologfaglige miljøer vil gardere seg 
mot å overse vold, misbruk og omsorgssvikt, 
er en berettiget intensjon (4). Krenkelser  
i barndom og ungdom har ofte alvorlige 
konsekvenser for senere helse og funksjons-
evne (11). Derfor skal barn og foreldre ikke 
beskyldes for foreldrefremmedgjøring hvis 
de er utsatt for vold eller annen fornedrende 
behandling (10). Avstandtaking fra foreldre 
kan være velbegrunnet (berettiget avstand-

Illustrasjon: Espen Friberg
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Profesjonalitet i møte med familier
Terapeuter skal være i stand til å anerkjenne 
pasienters vanskeligheter og deres årsaks-
fortolkninger. Men de skal ikke bygge opp 
under en pasients virkelighetsoppfatninger 
og mestringsforsøk når disse er til skade for 
pasienten selv og dennes barn. Empati i en 
terapeutisk relasjon kan bli truet av mis-
tenksomhet og mistro, men også av over- 
identifisering og sentimentalitet. Ved sist-
nevnte terapeutatferd er det lettere å unngå 
beskyldninger for å være uetisk og uansvar-
lig (14).

Profesjonalitet i møte med pasienter som 
opplever konflikter i sitt parforhold og 
omsorgstvister om barn, kjennetegnes av at 
man hjelper disse til å forstå konflikten fra 
den andre forelderens og barnets perspekti-
ver. Ikke minst er det viktig å formidle at 
samtlige må bidra som ansvarlige subjekter 
til å finne løsninger som er til barnets beste 
(14). Slike arbeidsformer er utbredt og vel-
kjent innen familieterapi og rettslig medi-
ering (15, 16), men synes å ha begrenset plass 
i klinisk medisin, helsefag og norsk rettspsy-
kologi.

Rettspraksis nasjonalt og internasjonalt
I Sverige har delt bosted og likeverdig forel-
dreskap vært rettsnorm siden 1998, og like-
stilt foreldreskap er også rettsnorm i den 

nye familieloven i Danmark. Moderne forstå-
else innen tilknytningsteori anerkjenner 
begge foreldrenes betydning for barnets 
vekst og utvikling (17). Forskningen er også 
entydig på at delt bosted synes å være den 
beste løsningen for barn. Det gjelder også  
i de tilfeller hvor det er et moderat til høyt 
konfliktnivå mellom foreldrene (18, 19).  
I moderne samfunn der kvinner har høy 

deltagelse på alle arenaer av samfunnslivet, 
og der mannsrollen omfatter daglig om-
sorg, vil en barne- og familielovgivning med 
likeverdighet og gjensidighet mellom forel-
drene være naturlig, også når de ikke lever 
sammen. I den pågående revisjonen av 
barneloven vil det være naturlig å vurdere 
en rettsnorm om gjensidig foreldreskap og 
en endring slik at delt bosted blir den fore-
trukne rettsløsningen og ikke en unntaks-
bestemmelse (20).

I andre land det er rimelig å sammenligne 
oss med, er det oppmerksomhet rundt alle 
former for omsorgssvikt og barnemishand-
ling (1–3). I Storbritannia og USA ser man på 
foreldrefremmedgjøring som en form for 
omsorgssvikt og tilstreber hurtig rettsinn-
gripen hvis man observerer samværssabota-
sje eller andre tegn på foreldrefremmedgjø-
ring iverksatt av foreldre eller fosterforeldre 
(3, 10). Det knytter seg derfor forventninger 
til det nylig nedsatte utvalget som skal kom-
me med forslag til revisjon av barneloven.

Mottatt 28.12.2018, første revisjon innsendt 17.1.2019, 
godkjent 23.1.2019.
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«I Storbritannia og USA ser 
man på foreldrefremmed- 
gjøring som en form for 
omsorgssvikt og tilstreber 
hurtig rettsinngripen hvis  
man observerer samværs- 
sabotasje»
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Amoksicillin og klavulansyre (A/K) ble 

igjen markedsført i Norge fra 2017, men 

bare i tablettform til voksne og barn over 

25 kg. Denne kombinasjonen er nå  

tilgjengelig i miksturform  

(Augmentin, 400mg/57mg/5ml) som er 

lettere å administrere til små barn.  

 

Amoksicillin er et såkalt bredspektret 

penicillin, og klavulansyre inaktiverer 

betalaktamase produsert av resistente 

bakterier. Akuttveilederen i pediatri  

anbefaler A/K til behandling av febril 

øvre urinveisinfeksjon (UVI) hos barn (3). 

Nasjonal faglig retningslinje for  

antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 

anbefaler det ikke til UVI hos voksne (4).

Ved behandling på andre  

indikasjoner bør A/K betraktes som  

annenlinjebehandling og bruken  

begrenses til behandlingstrengende 

infeksjoner med påvist resistensmønster 

i favør av A/K. Ved empirisk behandling 

av bakterielle luftveisinfeksjoner er  

fenoksymetylpenicillin fortsatt  

førstevalget (4). 

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Amoksicillin + klavulansyre nå 
også som mikstur til barn
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Omega-3 trolig ikke nyttig hos pasienter med tidligere 
hjerteinfarkt
 Omega-3 fettsyrer har siden 2010 vært godkjent til forebygging av komplikasjoner etter 

hjerteinfarkt (i tillegg til standardbehandling). På godkjenningstidspunktet var det data 

som viste en beskjeden effekt. 

Nye undersøkelser har ikke kunnet bekrefte at omega-3 har noen effekt (2). EMAs viten-

skapskomite for legemidler (CHMP) anbefalte derfor i desember 2018 at denne  

indikasjonen skulle tas bort. Legemiddelfirmaene som produserer omega-3 har bedt om 

en ny vurdering. 

CHMP vil diskutere saken på nytt i slutten av mars 2019. Så snart CHMP har fattet sin  

avgjørelse vil et eventuelt forslag om å ta bort denne indikasjonen bli oversendt  

EU-kommisjonen for endelig vedtak. Dette vedtaket er bindende for alle EU/EØS-land, 

inkludert Norge. 

Omega-3 vil fortsatt ha indikasjon for behandling av hypertriglyseridemi. 

Biotin kan påvirke resultatet av laboratorietester
Biotin (vitamin B8) som inngår både i legemidler og kosttilskudd, kan påvirke  

laboratorietester. Testresultatene kan bli både for høye og for lave (1).

Biotin inngår i legemidler til peroral bruk og til infusjon/injeksjon. Det gjelder  

legemidler uten resept, som Berocca (0,15 mg biotin per brusetablett) og reseptbelagte 

legemidler, som pulver til injeksjon/infusjon som Cernevit og Soluvit (med hhv 0,069 og 

0,060 mg biotin per hetteglass). Biotin finnes også i kosttilskudd.

Laboratorietester basert på biotin-streptavidininteraksjon er vanlige for målinger av  

hormoner, hjerte, tumor- og infeksjonsmarkører, samt i terapeutisk legemiddel- 

monitorering. Blodprøver fra pasienter som tar biotinholdige produkter kan inneholde så 

mye biotin at det påvirker testen. Dette kan gi uriktige resultater som er av klinisk  

betydning og føre til feilaktig eller manglende behandling. 

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon, fordi utskillelsen vil være langsommere og 

biotinkonsentrasjonen i blodet dermed høyere. 

Pasienter med MS som får høye doser biotin (300 mg daglig) i kliniske studier. 

Barn med sjeldne metabolske tilstander (biotindasemangel, holokarboksylase  

syntasedefekt, biotin-tiaminresponsiv basalgangliesykdom), fordi de er avhengige av 

høye doser biotin.

Råd til leger

 

 

 

 

 

 

Pasientgrupper som har økt risiko for falske laboratoriesvar ved inntak av biotin:

Spør pasientene om de bruker legemidler eller kosttilskudd som inneholder biotin. 

Ved bruk av biotin - kontakt laboratoriet slik at alternative testmetoder kan vurderes.  

 

Vurdér om det kan skyldes biotin dersom det er mistanke om feil testresultater. 
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Usik kert om fro kost fø rer til vekt ned gang

Det fin nes få ran do mi ser te stu di er om 
mu li ge hel se eff ek ter av å spi se fro kost. 
Stu di e ne har også lav kva li tet, og re sul-
ta te ne er usik re.

Fle re ob ser va sjo nel le stu di er har vist at de 
som spi ser fro kost, har la ve re kropps mas se-
in deks og at re gel mes sig fro kost kan være 
et vik tig vir ke mid del for vekt kon troll. Det 
fin nes imid ler tid få kon trol ler te stu di er 
som un der byg ger dis se fun ne ne.

En sy ste ma tisk over sikt som ny lig er pub-
li sert i tids skrif tet BMJ, om fatt et kun ran do-
mi ser te kon trol ler te stu di er om eff ek ten av 
fro kost på kropps vekt og/el ler to talt ener gi-
inn tak (1). 13 stu di er fra høy inn tekts land fra 
pe ri oden 1990�–�2018 ble iden ti fi sert. Samt li ge 
stu di er had de høy el ler usik ker ri si ko for 
skjev he ter (bias) og kort opp føl gings tid (i 
snitt syv uker for vekt og to uker for ener gi-
inn tak). Me ta ana ly ser vis te at de som var 
blitt bedt om å droppe fro kost, had de litt 
la ve re vekt enn dem som spis te fro kost 
(gjen nom snitt lig vekt for skjell 0,44 kg; 95 % 

KI 0,07�–�0,82), uav hen gig av ut gangs vekt 
 (p = 0,072). De som spis te fro kost, had de 
sig ni fi kant høy ere dag lig ener gi inn tak enn 
dem som var blitt bedt om å droppe fro kost 
(gjen nom snitt lig for skjell 259,79 kcal/dag; 
95 % KI 78,87�–�440,71). Det var stor in kon si-
stens mel lom stu di e ne, både ved un der sø-
kel se av vekt og ener gi inn tak.

– Kon klu sjo nen om at de som spi ser  
fro kost har høy ere dag lig ener gi inn tak, er 
ikke over be vi sen de, gitt de eks tremt uli ke 
for søks be tin gel se ne og stu di e nes kor te 
va rig het, sier Gerd Holm boe-Ott e sen, som 
er pro fes sor eme ri tus ved Institutt for hel se 
og sam funn ved Uni ver si te tet i Oslo.

– Selv om ar tik ke len kun om hand let ran-
do mi ser te kon trol ler te stu di er, var kva li te-
ten av stu di e ne lav og an tall stu di er få. De 
om fatt et i ulik grad både kvin ner og menn, 
uli ke al ders grup per, over vek ti ge og slan ke 
og del ta ge re som dag lig inn tok fro kost og 
de som ikke gjor de det. Stu di e ne ble gjen-
nom ført un der vidt for skjel li ge be tin gel ser. 
Noen var la bo ra to rie ba ser te med kost re gi-
mer og nøye re gist re ring av del ta ger nes 
inn tak, mens i and re stu di er ble del ta ge re 

in stru ert i å føre kost dag bok, sier Holm boe-
Ott e sen.

– Sam men set nin gen av fro kos ten va ri er te 
mye, fra usun ne fro kost blan din ger til at folk 
skul le inn ta sin van li ge fro kost. Ener gi inn ta-
ket va ri er te fra en sjett e del til en tre del av 
det to ta le dags inn ta ket. Stu di e ne var av 
svært va ria bel va rig het, fra to da ger til 16 
uker.

– Opp sum mert kan ikke den ne stu di en 
bru kes til å si noe om den lang sik ti ge eff ek-
ten av det å inn ta fro kost, sier Holm boe- 
Ottesen.

– Hvis kon klu sjo nen skul le bli slått opp  
i me di e ne og på vir ke folks fro kost va ner, vil 
dett e kun ne få uhel di ge kon se kven ser, sær-
lig for barn og unge i vekst, me ner hun.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET
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– Den ne ty pen nett verk som ma ski nen 
bru ker, kal les der for gjer ne for nev ra le nett-
verk. Fosse på pe ker at vi fort satt vet lite om 
gren se ne for hva den ne ty pen al go rit mer 
kan ut fø re.

– Al go rit men vel ger selv hva den bru ker  
av in for ma sjon, så vi vet ikke hvor dan ma-
ski nen kom mer frem til sin kon klu sjon, det 
så kal te black box-pro ble met. Nev ra le nett-
verk har vist seg å kun ne løse vik ti ge me di-
sins ke ut ford rin ger al le re de, så dett e er bare 
be gyn nel sen, sier Fosse.

Da ta ma ski ner med dyp læ ring kan tolke 
EKG like godt som er far ne kar dio lo ger.

Kuns tig (ar ti fi si ell) in tel li gens kom mer til  
å re vo lu sjo ne re me di sinsk virk som het. 
Selv læ ren de da ta ma ski ner med ko los sal 
ka pa si tet kan al le re de i dag dia gnos ti se re 
rønt gen bil der og his to pa to lo gis ke bil der. 
Ma ski ne ne «ma tes» med svæ re meng der 
di gi ta li ser te nor ma le og pa to lo gis ke bil der, 
sam men med dia gno se ne. Da ta ma ski nen 
la ger så en al go rit me, di rek te fra data, uten 
pro gram me ring.

I en om fatt en de stu die av EKG-tolk ning 
lær te da ta ma ski nen seg å dia gnos ti se re 12 
van lig fore kom men de aryt mi er, f.eks. ven tri-
ku læ re ekstrasystoler, på grunn lag av over 
90 000 am bu la to ris ke en kelt av led nings-
EKG-må lin ger fra fle re enn 50 000 pa si en ter 
(1). Ma ski nen ble fô ret med en «fa sit», dvs. en 
kon sen sus dia gno se fra en grup pe kar dio lo-
ger. Al go rit men som ma skin læ rin gen re sul-
ter te i, ble så tes tet på et nytt ma te ria le av 
EKG-må lin ger, der den dia gnos tis ke sen si ti-
vi te ten på over 90 % var minst like god som 
kar dio lo ge nes. I en an nen stu die ble asymp-
to mat isk hjer te svikt med ejek sjons frak sjon 
≤ 35 % dia gnos ti sert ved en til sva ren de pro-
sess (2). Par vi se EKG-må lin ger og ekkokardio-
grammer fra rundt 36 000 pa si en ter var 
brukt til kon struk sjo nen av al go rit men. 
Selv læ ren de ma ski ner kan ikke på vi se EKG-
funn som kli ni ke ren nor malt bru ker, f.eks. 
QRS-bred de. På den an nen side kan da ta ma-
ski nen lære nye for skjel ler mel lom sykt og 
pa to lo gisk og an ven de dis se for skjel le ne i 
dia gnos ti se rin gen.

– Den mest avan ser te for men for ma skin-
læ ring er så kalt dyp læ ring, der ma ski nen 
bru ker man ge lag av in for ma sjon, vel ger 
bort in for ma sjon den ikke tren ger og der-
med lig ner litt på en men nes ke hjer ne, sier 
Erik Fosse, som er pro fes sor og le der av 
In ter ven sjons sen te ret ved Oslo uni ver si tets-
sy ke hus.
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Er du plaget 
med tørr hud?

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

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

MYKGJØR 

HUDEN & 

DEMPER 

KLØE

Canoderm 5 % krem (karbamid). Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til forebygging av tilbakefall av atopisk eksem. 
Les pakningsvedlegget nøye. Unngå å få krem i øyne, nese, ører, åpne sår eller på slimhinner. Kremen kan svi. ACO Hud Nordic AB. www.perrigo.no
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ING VILD SAL TVEDT
Av de ling for ge ria tri
St. Olavs hos pi tal

Institutt for nev ro me di sin og be ve gel ses vi ten skap
NTNU

De li ri um og kog ni tiv svikt  
blant eld re i nors ke akutt mott ak

BAK GRUNN
De li ri um er van lig og un der dia gnos ti sert blant pa si en-
ter på sy ke hus og er as so siert med kom pli ka sjo ner, økt 
dø de lig het, de mens ut vik ling og be hov for sy ke hjems-
plass. Kog ni tiv svikt av and re år sa ker er også van lig blant 
sy ke hus inn lag te eld re og er en vik tig ri si ko fak tor for 
de li ri um. Da det ikke er gjort kart leg ging av til stan de ne  
i nors ke sy ke hus, un der søk te vi fore koms ten av de li ri um 
og kog ni tiv svikt blant eld re pa si en ter i nors ke akutt mot-
tak på World De li ri um Aware ness Day 14.3.2018.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi in klu der te pa si en ter ≥ 75 år som an kom ti nors ke 
akutt mott ak mel lom kl 8 og 22 den ne da gen. Vi un der-
søk te de li ri um og kog ni tiv svikt ved hjelp av screen ing-
verk tøy et «4AT» og re gist rer te al der, kjønn, inn leg gel ses-
sy ke hus og inn leg gel ses av de ling (ind re me di sin, kir ur gi, 
or to pe di, «and re»).

RE SUL TA TER
Av 118 in klu der te pa si en ter had de 20 (17 %) tegn til 
de li ri um og 36 (30 %) tegn til an nen kog ni tiv svikt. Alle 
sy ke hus og alle ka te go ri er av de lin ger mott ok pa si en ter 
med slike tegn.

FOR TOLK NING
Både de li ri um og and re for mer for kog ni tiv svikt er 
van lig blant eld re pa si en ter i nors ke akutt mott ak. Våre 
tall ty der på at alle sy ke hus av de lin ger som be hand ler 
eld re pa si en ter re gel mes sig ser dis se pro blem stil lin -
gene. Alle av de lin ger bør der for ha ru ti ner for å iden ti fi-
se re og hånd te re pa si en ter med de li ri um og kog ni tiv 
svikt.

ANET TE HY LEN RAN HOFF
Me di sinsk av de ling
Dia kon hjem met Sykehus

Kli nisk in sti tutt 2
Uni ver si te tet i Bergen

MA RI US MYR STAD
Sek sjon for ge ria tri, slag og re ha bi li te ring
Me di sinsk av de ling

Forsk nings av de lin gen
Bæ rum sy ke hus

CHRIS TI AN MYR STAD
Me di sinsk av de ling
Sy ke hu set Lev an ger

MAR TE MEL LING SÆTER
Av de ling for ge ria tri
Akershus uni ver si tets sy ke hus

MAR TE SO FIE WANG-HANSEN
Sy ke hu set i Vestfold, Tøns berg

Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED BUD SKAP
På Deliriumdagen 14.3.2018 un der-
søk te vi 118 pa si en ter ≥ 75 år i ti 
nors ke akutt mott ak med tan ke  
på de li ri um og and re for mer for 
kog ni tiv svikt

17 % had de tegn til de li ri um og 30 % 
had de tegn til and re for mer for 
kog ni tiv svikt

Alle ty per av de lin ger og alle sy ke hus 
mott ok pa si en ter med symp to mer 
på de li ri um og/el ler kog ni tiv svikt  
på un der sø kel ses tids punk tet

De li ri um er en akutt end ring i 
opp merk som het, be visst het og 
kog ni sjon som opp står i for bin-
del se med fy sio lo gis ke end rin-
ger som syk dom, ska der el ler 
kir ur gi (ram me 1) (1). De li ri um 

kan ram me alle, men høy al der og kog ni tiv 
svikt øker ri si ko en be ty de lig (2). Pro gno sen 
ved de li ri um er al vor lig, med høy dø de lig het, 
økt be hov for sy ke hjems plass og økt ri si ko for 
ut vik ling av de mens (3). Pa si en ter med de li -
rium har også høy ere ri si ko for sy ke hus kom-
pli ka sjo ner, og de li ri um bi drar til for len get 
lig ge tid og økte kost na der (2, 4). Til stan den 
kan være kre ven de å hånd te re for hel se per so-
nell (5) og er en skrem men de er fa ring for pa-
si en ter (6) og på rø ren de (7).

Da de li ri um er en al vor lig til stand som per 
de fi ni sjon har en so ma tisk år sak, er det av gjø-
ren de at de li ri et blir er kjent og at be hand lin-
gen rett es mot å kor ri ge re alle re ver sib le år sa-
ker (2). In ter na sjo na le stu di er ty der på at en 
av ti eld re pa si en ter i akutt mott ak har de li -
rium (8–11). I me di sins ke av de lin ger har en av 
tre eld re pa si en ter de li ri um (2), og nær halv-
par ten av pa si en ter med hof te brudd ut vik ler 
de li ri um i for lø pet (12). Også blant in ten siv pa-
si en ter og hos pa si en ter i li vets slutt fa se er 
til stan den svært van lig (13, 14). Da de li ri um er 
både van lig og al vor lig, er det uhel dig at til-
stan den over s es i over 60 % av til fel le ne (15, 16).

Svikt i kog ni ti ve funk sjo ner er et vik tig 
symp tom ved de li ri um, men kog ni tiv svikt ses 
også ved de mens og ikke sjel den ved de pre-
sjon, noe som kan gjø re diff e ren si al dia gnos-
tikk van ske lig. Slik un der lig gen de kog ni tiv 
svikt er også en vik tig ri si ko fak tor for de li -
rium. Da de li ri um har al vor lig pro gno se (3) 
og pa si en ter med kog ni tiv svikt er mer ut satt 
for kom pli ka sjo ner ved sy ke hus opp hold enn 

and re pa si en ter (17), er det vik tig å opp da ge 
både de li ri um og an nen kog ni tiv svikt så tid-
lig som mu lig un der sy ke hus opp hol det, slik 
at mål rett et be hand ling og eff ek ti ve mil jø til-
tak kan iverk sett es (18). Per i dag kart leg ges og 
do ku men te res ver ken symp to mer på de li -
rium el ler kog ni tiv svikt ru ti ne mes sig ved 
nors ke sy ke hus (19).

De siste åre ne har deliriumforskere ver den 
over mar kert World De li ri um Aware ness Day 
(WDAD) for å øke kunn ska pen om de li ri um 
blant hel se per so nell og leg folk (20). In spi rert 
av ita li ens ke og bri tis ke punktprevalens-
undersøkelser om de li ri um (21, 22) tok vi ini-
tia tiv til en til sva ren de un der sø kel se på deli-
riumdagen i 2018. Hen sik ten var å kart leg ge 
fore koms ten av pri mært de li ri um, se kun dært 
and re for mer for kog ni tiv svikt. Vi gjor de un-
der sø kel sen i akutt mott a ke ne, da fore koms-
ten av dis se til stan de ne ikke er kart lagt der og 
for di akutt mott a ke ne mott ar et bredt spek ter 
av pa si en ter. Kli ni ke re ved fle re av de lin ger 
kan der med re la te re seg til våre funn.

Ma te ria le og me to de

Vi gjen nom før te en punktprevalensundersø-
kelse om de li ri um og kog ni tiv svikt hos pa -
sien ter ≥ 75 år som an kom nors ke akutt mot-
tak i tids rom met kl 8�–�22 14. mars 2018. En ge-
ri a ter el ler en lege med lang er fa ring i ge ria tri 
vur der te pa si en ten for de li ri um og kog ni tiv 
svikt ved hjelp av det va li der te screen ing verk-
tøy et 4AT (se ap pen diks på tidsskriftet.no) og 
re gist rer te al der, kjønn, klok ke slett og inn leg-
gel ses av de ling (ind re me di sin, kir ur gi, or to -
pedi og «and re»). To talt del tok 13 le ger for delt 
på Hel ge lands sy ke hu set Mo i Rana, Sy ke hu set 
Lev an ger, St. Olavs hos pi tal, Førde sen tral  sju-
ke hus, Sy ke hu set i Vestfold, Kongs berg sy ke-
hus, Bæ rum sy ke hus, Dia kon hjem met Syke-
hus, Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål og 
Akershus Uni ver si tets sy ke hus.

Dia gnos tikk
4AT er ut vik let i Stor bri tan nia og over satt til 
fle re språk, der iblant norsk (23, 24). Tes ten be-
står av fire punk ter, og pa si en ten kan få 
0�–�12 po eng. En skår på 4 el ler mer skal vek ke 
mis tan ke om de li ri um, skår 1�–�3 skal vek ke mis-
tan ke om kog ni tiv svikt uten på gå en de de li -
rium, mens en skår på 0 gjør kog ni tiv svikt og 
de li ri um lite sann syn lig (24). 4AT er et va li dert 
screen ing verk tøy for de li ri um med sen si ti vi tet 
87�–�93 % og spe si fi si tet 70�–�91 % (15, 16, 23).

I før s te punkt skal un der sø ke ren vur de re 
om pa si en ten er nor malt år vå ken og opp-

merk som på om gi vel se ne. Nor mal år vå ken-
het gir 0 po eng, alt an net gir 4 po eng. Punkt 
2 er en kort orien te rings test der pa si en ten 
skal opp gi egen al der, fød sels da to, sted for un-
der sø kel sen og års tall. Av hen gig av svar får 
pa si en ten 0, 1 el ler 2 po eng. Punkt 3 er en opp-
merk som hets test der pa si en ten skal si årets 
må ne der i mot satt rek ke føl ge (de sem ber– 
novem ber–ok to ber osv.). Å kla re syv må ne der 
gir 0 po eng, fær re enn syv må ne der 1 po eng, 
mens pa si en ter som ikke er test ba re el ler ikke 
kom mer i gang med tes ten, får 2 po eng. I 
punkt 4 skal un der sø ke ren ut fra sy ke his to rie, 
komparentopplysninger og jour nal opp  lys-
nin ger vur de re om det er hol de punk ter for 
akutt e end rin ger el ler fluk tua sjon i kog ni sjon, 
opp merk som het el ler be visst het. Der som 
 dett e er til fel let, får pa si en ten 4 po eng.

Etikk
Ak tu el le pa si en ter ble fore spurt om del ta gel se 
og mott ok et in for ma sjons skriv om stu di ens 
inn hold og hen sikt. Pa si en ter som vir ket å for-
stå inn hol det i stu di en og sa seg vil lig til å 
del ta, sam tyk ket selv til del ta gel se med un der-
skrift. Der som le gen vur der te at pa si en ten 
ikke var sam tyk ke kom pe tent, inn hen tet ved-

Se lederartikkel side 497
Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Ram me 1

DSM-5 – Diagnostiske kriterier  
for delirium

A.  En forstyrrelse i oppmerksomhet (redu-
sert evne til å rette, fokusere, opprett-
holde og flytte oppmerksomhet) og 
bevissthet (redusert orientering om 
miljøet omkring).

B.  Forstyrrelsen utvikles i løpet av kort tid 
(vanligvis timer til noen få dager), er en 
endring fra personens vanlige oppmerk-
somhet og bevissthet, og har tendens  
til å fluktuere i alvorlighetsgrad gjennom 
døgnet.

C.  I tillegg ses en forstyrrelse i kognisjon 
(f.eks. forstyrret hukommelse, oriente-
ring, språk, visuospatial evne eller per-
sepsjon).

D.  Forstyrrelsene i kriteriene A og C blir 
ikke bedre forklart av en annen nevro-
kognitiv lidelse som allerede er etablert 
eller som er under utvikling, og de 
forekommer ikke i sammenheng med  
en alvorlig bevissthetsnedsettelse som 
f.eks. koma.

E.  Det er holdepunkter fra sykehistorie, 
klinisk undersøkelse eller laboratorie-
undersøkelser for at forstyrrelsen er  
en direkte fysiologisk konsekvens av  
en annen medisinsk tilstand, forgiftning 
eller abstinens (f.eks. av rusmidler eller 
legemidler), annen toksisk påvirkning 
eller har flere slike årsaker.
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kom men de sam tyk ke fra led sa gen de på rø -
rende. Pa si en ter uten sam tyk ke kom pe tan se 
og uten på rø ren de ble ikke in klu dert. Pro sjek-
tet ble god kjent av Re gio nal etisk ko mi té 
Nord (2017/2420).

Sta tis tikk
Vi pre sen te rer di ko to me og no mi nel le data 
som hele tall, og pro sent an de ler og kon ti nu er-
li ge data som gjen nom snitt og stan dard av vik. 
Vi gjor de de skrip tiv sta tis tikk med SPSS ver sjon 
25 og ut ar bei det fi gu rer i Ex cel ver sjon 2016.

Re sul ta ter

To talt 140 pa si en ter ≥ 75 år an kom akutt mot-
ta ke ne på de ti ak tu el le sy ke hu se ne i tids rom-
met mel lom kl 8 og 22 14.3.2018. Av dis se ble 
118 pa si en ter (84 %) in klu dert i pro sjek tet. Ti 
pa si en ter øns ket ikke å del ta, fire pa si en ter 
var ikke i stand til å gi sam tyk ke. Fire pa si en-
ter ble ikke spurt om del ta gel se, og fire pa -
sien ter kun ne av uli ke grun ner ikke del ta i 
stu di en. Gjen nom snitts al de ren var 83,5 år 
(stan dard av vik 6,1) og 63 (53 %) var kvin ner. 
Ma jo ri te ten ble inn lagt på ind re me di sins ke 
av de lin ger (63 %), mens hen holds vis 15 %, 13 % 
og 9 % ble inn lagt på kir ur gis ke, or to pe dis ke 
og and re av de lin ger.

20 av 118 pa si en ter (17 %) had de de li ri um 
vur dert ved 4AT. Vi fant tegn til kog ni tiv svikt 
hos ytt er li ge re 36 pa si en ter, slik at to talt 56 pa-
si en ter (47 %) had de tegn til en el ler an nen 
form for kog ni tiv svikt. Åtte av ti sy ke hus mot-
tok pa si en ter med de li ri um, og alle sy ke hus 

mott ok pa si en ter med tegn til kog ni tiv svikt. 
Fi gur 1 vi ser at pa si en ter med de li ri um og/ 
eller kog ni tiv svikt ut gjor de en stor an del av 
de eld re pa si en te ne både på me di sins ke, kir-
ur gis ke, or to pe dis ke og de res te ren de ty per 
av de lin ger den ne da gen.

Dis ku sjon

I den ne punktprevalensundersøkelsen blant 
pa si en ter ≥ 75 år i ti nors ke akutt mott ak  had de 
17 % funn for en lig med de li ri um og ytt er li ge re 
30 % funn for en lig med kog ni tiv svikt av an-
nen år sak vur dert med screen ing verk tøy et 
4AT. Alle ka te go ri er av de lin ger mott ok pa si en-
ter med de li ri um. Alle del ta gen de sy ke hus 
mott ok pa si en ter med tegn til de li ri um el ler 
an nen kog ni tiv svikt.

Fore koms ten av de li ri um var noe høy ere 
enn i til sva ren de stu di er fra and re land, der 
man har fun net en fore komst på rundt 10 % i 
akutt mott ak (8–11). En sann syn lig år sak er at vi 
in klu der te pa si en ter ≥ 75 år, mens de øv ri ge 
stu di e ne satt e ned re in klu sjons gren se til 65 år. 
Nors ke akutt mott ak har også mer se lek  terte 
pa si en ter enn akutt mott ak i man ge  and re 
land som også tar imot pa si en ter som hen ven-
der seg di rek te, slik som på våre le ge vak ter. 
Den to ta le fore koms ten av kog ni tiv svikt på 
47 % er om trent som i and re stu di er som har 
fun net kog ni tiv svikt hos om lag halv par ten 
av eld re pa si en ter i akutt mott ak (25, 26).

Pa si en ter med kog ni tiv svikt har høy ri si ko 
for å ut vik le de li ri um og å på dra seg and re 
kom pli ka sjo ner un der sy ke hus opp hol det (17). 

Da de li ri um er as so siert med dår lig pro gno se 
(3), kom pli ka sjo ner, økt lig ge tid og økte kost-
na der, (4) er det av gjø ren de at sy ke hu se ne har 
fo kus på fore byg ging og god hånd te ring av 
de li ri um. I en me ta ana ly se kon klu de rer man 
med at nær halv par ten av alle til fel ler av de li-
ri um kan fo re byg ges med enk le, men per so-
nell kre ven de til tak som orien te ring, fo kus på 
drikke og er næ ring, ak ti vi se ring, mo bi li se ring 
og god søvn hy gie ne (18). Slike til tak har også 
do ku men tert eff ekt ved etab lert de li ri um, i 
mot set ning til psy ko far ma ka som fra rå des 
brukt ru ti ne mes sig både for å fo re byg ge og 
be hand le de li ri um (2). Vi fryk ter imid ler tid at 
for hold som over be legg, kor ri dor pa si en ter, 
kort lig ge tid og lav be man ning bi drar til økt 
fore komst og dår li ge re be hand ling av de li -
rium.

Ett er som de li ri um er svært van lig, er as so-
siert med en lang rek ke ne ga ti ve ut fall og i 
stor grad kan fo re byg ges, me ner vi at bedre 
fore byg ging og hånd te ring av de li ri um vil ha 
stor po si tiv be tyd ning for pa si ent sik ker he ten 
ved nors ke sy ke hus. Vi ett er ly ser en off en siv 
hold ning til de li ri um og kog ni tiv svikt og me-
ner det er na tur lig å in klu de re dis se til stan -
dene som fo kus om rå de i pasientsikkerhets-
programmet (27). Våre tall il lust re rer at pa -
sien  ter med både de li ri um og an nen kog ni tiv 
svikt leg ges inn på de fles te ty per av de lin ger, 
noe som un der byg ger at kon kre te pla ner for 
hånd te ring av pa si en ter med de li ri um og kog-
ni tiv svikt bør fore lig ge på alle av de lin ger som 
be hand ler eld re pa si en ter, og ikke bare være 
et an lig gen de for ge ria tris ke av de lin ger.

Vi an be fa ler også å inn fø re ru ti ner for un-
der sø kel se av de li ri um og kog ni tiv sta tus i 
akutt mott ak (4, 25, 26). Dett e vil føre til at fle re 
til fel ler av de li ri um blir er kjent, og si den de-
li ri um er et tegn på syk dom, vil dett e an ta ge-
lig med fø re grun di ge re dia gnos tikk og bedre 
be hand ling. Er kjen nel se av de li ri um vil også 
re du se re ri si ko en for at til stan den feil ak tig 
blir opp fatt et som de mens. Tid lig identifise-
ring av pa si en ter med kog ni tiv svikt vil med-
fø re at man kan gi til pas set in for ma sjon, star te 
mål rett e de fore byg gen de til tak mot de li ri um 
og and re kom pli ka sjo ner (17, 18) og bedre 
 ut rei se plan leg gin gen for dis se pa si en te ne. 
 Er kjen nel se av de li ri um kan også iden ti fi se re 
pa si en ter med be hov for tett e re opp føl ging 
ett er ut rei se. Da de li ri um er un der dia gnos ti-
sert (15, 16), an be fa ler vi bruk av et stan dar di-
sert screen ing verk tøy. 4AT kan gi en me nings-
full skår også for pa si en ter som ikke kan sva re 
på spørs mål, og verk tøy et gir en pe ke pinn på 
om pa si en ter uten de li ri um kan ha un der lig-
gen de kog ni tiv svikt.

Medisinsk avdeling 
(n = 74)

Kirurgisk avdeling 
(n = 18)

Ortopedisk avdeling 
(n = 15)

Andre avdelinger 
(n = 11)
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Fi gur 1  An del pa si en ter inn lagt på uli ke ty per av de lin ger med tegn til de li ri um og/el ler and re for mer for kog ni tiv svikt.
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de li ri um og/el ler kog ni tiv svikt, noe som un-
der byg ger at alle av de lin ger som be hand ler 
eld re pa si en ter bør ha ru ti ner og kom pe tan se 
for å iva re ta pa si en ter med de li ri um og kog-
ni tiv svikt på en best mu lig måte.

Takk til Dag Ole Aan der bakk, Eva Herløsund Søg nen, 
 Dy veke Gle ditsch, Tine Reiten, Ane Vic to ria Id land og Leiv 
Otto Watne for hjelp med da ta inn sam ling.

Mott att 13.7.2018, før s te re vi sjon inn sendt 14.12.2018, 
 godkjent 23.1.2019.

Styr ker og be grens nin ger
De vik tig ste styr ke ne ved den ne stu di en er at 
kart leg gin gen er gjort ved hjelp av et va li dert 
screen ing verk tøy for de li ri um og er gjen nom-
ført på ti uli ke sy ke hus av le ger med lang er-
fa ring med eld re pa si en ter. Li ke vel er ma te ria-
let re la tivt lite og be gren set til den ak tu el le 
da to en. Vi un der stre ker at 4AT er et screen ing-
verk tøy og der for ikke må bru kes som grunn-
lag for en de li ge dia gno ser som de mens el ler 
mild kog ni tiv svikt. And re be grens nin ger er 
at vi ikke har re gist rert ri si ko fak to rer for de li-

ri um som skrø pe lig het, mul ti syk dom, poly-
farmasi el ler kjent kog ni tiv svikt.

Kon klu sjon

På Deliriumdagen 14.3.2018 had de 17 % av pa-
si en te ne ≥ 75 år som var hen vist til et ut valg 
av nors ke akutt mott ak tegn til de li ri um, og 
ytt er li ge re 30 % had de tegn til and re for mer 
for kog ni tiv svikt. Alle sy ke hus og alle ka te go-
ri er av de lin ger mott ok pa si en ter med tegn til 
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HO VED BUD SKAP
Hjer te svikt med nor mal ejek sjons-
frak sjon for år sa kes som re gel av 
hy per ten sjon, som gir hy per tro fisk 
og stiv venst re ven trik kel

Dia gno sen stil les ut fra kli nis ke funn 
og ek ko kar dio gra fi

Be hand lin gen er symp to ma tisk  
og med sam me me di si ner som ved 
hjer te svikt med re du sert ejek sjons-
frak sjon

I Tids skrif tet er det tid li ge re pub li sert en 
ar tik kel om hjer te svikt med be vart ejek-
sjons frak sjon (1). Ar tik ke len gikk inn gå -
ende inn på cel lu læ re og mo le ky læ re me-
ka nis mer, men om tal te i mind re grad år-
sa ker, dia gnos tikk og be hand ling. Hjer te-

svikt med nor mal el ler be vart ejek sjons frak-
sjon er en van lig til stand som nors ke le ger 
tren ger opp da tert kunn skap om for å hånd-
te re pa si en te ne kor rekt.

Kunn skaps grunn lag

Vi søk te i Pubmed med sø ke or de ne «heart fail-
ure pre served ejec tion frac tion» OR «HFpEF» 
OR «diastolic heart fail ure» AND «ran dom ized 
clin i cal drug tri al» OR «me ta ana ly se» OR 
«mech a nism» OR «diagnostics». Søket ble av-

slutt et 7.11.2018 og var av gren set til ar tik ler 
pub li sert på eng elsk, men el lers ikke av gren-
set til ar tik kel type el ler tid for pub li se ring. Vi 
fikk 602 treff. Ar tik le nes re le vans ble først vur-
dert på bak grunn av titt el og sam men drag og 
89 ar tik ler ble valgt ut. 38 av dis se ble gjen-
nom lest i full tekst og 15 ble in klu dert. Vi in-
klu der te ar tik ler med ny og opp da tert in for-
ma sjon om fore komst, syk doms me ka nis me 
og dia gnos tikk ba sert på kva li tet og stør rel se, 
samt alle pros pek ti ve ran do mi ser te be hand-
lings stu di er av hjer te svikt me di ka men ter (an-
gio ten sin kon ver te ren de en zym (ACE)-hem-
mer, an gio ten sin re sep tor blok ker og al do ste-
ron an ta go nist) med over le vel se som en de-
punkt. In gen stu di er med -ad re ner ge resep-
torblokkere ble fun net. Eks klu sjons kri te ri e ne 
var gam le, ut da ter te og lite in for ma ti ve stu -
dier samt over sikts ar tik ler og me ta ana ly ser 
som ikke bi dro med ytt er li ge re in for ma sjon.

Vi in klu der te også ni ar tik ler fra eget lit -
teratur ar kiv, in klu si ve tre sto re ran do mi ser te 
kom pa ra ti ve me di ka ment stu di er som var 
 ut ført på høy ri si ko hy per ten si ve pa si en ter for 
å sam men lig ne sy ke lig het og dø de lig het. 
 Ta bell 1 vi ser over sikt over de mest sen tra le 
ar tik le ne (2–8).

Litt e ra tu ren har for øv rig vært vur dert av to 
av for fatt er ne som har le det ut ar bei din gen av 
de siste eu ro pe is ke/ame ri kans ke ret nings -
linje ne for eva lue ring av dia sto lisk funk sjon 
(Otto A. Smi seth) og som har or ga ni sert fle re 
mega stu di er om hy per ten sjon (Sver re E. Kjeld-
sen), som er van lig ste år sak til hjer te svikt med 
nor mal ejek sjons frak sjon.

Hjer te svikt –  
fore komst og de fi ni sjo ner
Hjer te svikt er et kli nisk syn drom som kan 
opp stå ved en rek ke hjer te syk dom mer. Pre va-
len sen i vest li ge land er 1�–�2 % hos voks ne og 
øker til rundt 10 % hos in di vi der over 70 år (9).

Hjer te svikt har tra di sjo nelt vært til skre vet 
sy sto lisk dys funk sjon med re du sert pum pe-
kraft i venst re ven trik kel målt som re du sert 
ejek sjons frak sjon. Imid ler tid vi ser en rek ke 
stu di er at nes ten halv par ten av alle med hjer-
te svikt har nor mal ejek sjons frak sjon, og dis se 
pa si en te ne har til nær met sam me dår li ge pro-
gno se som de med re du sert ejek sjons frak sjon 
(10). Til stan den til skri ves dia sto lisk dys funk-
sjon og ble der for tid li ge re om talt som dia sto-
lisk hjer te svikt. Den ne be teg nel sen bru kes nå 
mind re, for di pa si en te ne ofte også har lett 
ned satt sy sto lisk funk sjon selv om ejek sjons-
frak sjo nen er nor mal. Med nor mal el ler be-
vart ejek sjons frak sjon me nes ver di er ≥ 50 %. 
En kel te kli nis ke stu di er har brukt ver di er 
≥ 40 % som de fi ni sjon på be vart ejek sjons frak-
sjon.

År sa ker til hjer te svikt

I Framingham-stu di en had de 74 % av alle som 
ut vik let hjer te svikt, en ten hy per ten sjon ale ne 
el ler hy per ten sjon kom bi nert med ko ro nar-
syk dom (11). Ved hy per ten sjon er det re la tivt 
lik fore komst av hjer te svikt med nor mal og 
ned satt ejek sjons frak sjon (10). Ko ro nar syk-

Ta bell 1  De mest sen tra le ar bei de ne som inn går i den ne over sikts ar tik ke len om hjer te svikt med be vart ejek sjons frak sjon (HFpEF) og høy ri si ko hy per ten sjon. n = an tall pa si en ter i stu-
di en, RCT = ran do mi sert kon trol lert stu die. Perindopril og benazepril er ACE-hem me re; can de sar tan, irbesartan, losartan og valsartan er angiotensinreseptorblokkere; spironolakton  
er al do ste ron an ta go nist; atenolol er -ad re nerg re sep tor blok ker; amlodipin er kal si um an ta go nist.

Studie (akronym)
Første-
forfatter (Ref)

Års-
tall n

Type 
studie Aktivt medikament Kommentar

Medikamentelle randomiserte overlevelsesstudier av pasienter med HFpEF

The CHARM-Preserved Trial Yusuf S (2) 2003 3 023 RCT Candesartan Nøytral mot placebo

The PEP-CHF Study Cleland JG (3) 2006 850 RCT Perindopril Nøytral mot placebo

The I-PRESERVE Study Massie BM (4) 2008 4 133 RCT Irbesartan Nøytral mot placebo

The TOPCAT Study Pitt B (5) 2014 3 445 RCT Spironolakton Nøytral mot placebo

Medikamentelle randomiserte endepunktstudier av pasienter med høyrisiko hypertensjon

The LIFE Study Dahlöf B (6) 2002 9 193 RCT Losartan superior  
til atenolol

The ASCOT-BPLA Study Dahlöf B (7) 2005 19 257 RCT Perindopril+amlodipin 
 superior til atenolol+tiazid

The ACCOMPLISH Study Jamerson K (8) 2008 11 506 RCT Benazepril+amlodipin 
 superior til benazepril+tiazid
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dom og klaff e feil er and re vik ti ge år sa ker til 
hjer te svikt. Hos kreft pa si en ter kan cy to sta ti ka 
og strå le be hand ling føre til hjer te svikt un der 
be hand lin gen el ler se ne re i for lø pet.

Hy per ten sjon kan i til legg til di rek te eff ekt 
på myo kard og ko ro nar kar gi ny re svikt som 
kan for ver re hjer te svikt ved væs ke re ten sjon 
og for ver re pro gno sen (9). Hy per ten sjon dis-
po ne rer dess uten for at rie flim mer som kan 
ut lø se el ler for ver re hjer te svikt. Høy al der, dia-
be tes og fed me er as so siert med hjer te svikt 
med nor mal ejek sjons frak sjon.

I noen til fel ler skyl des hjer te svikt med nor-
mal ejek sjons frak sjon spe si fik ke kardiomyo-
patier. Van ligst er hy per tro fisk kar dio myo  pati 
med el ler uten for tyk ket sep tum. Av lei rings-
syk dom me ne amyloidose og Fabrys syk dom 
er sjeld ne år sa ker, men beg ge har spe si fikk 
te ra pi og er der for vik tig å dia gnos ti se re. Kon-
striktiv perikarditt kan gi hjertesvikt med 
normal ejeksjonsfraksjon.

Pa to fy sio lo gi

Venst re ven trik kel-hy per tro fi spil ler en vik tig 
rol le for ut vik ling av dia sto lisk dys funk sjon 
og hjer te svikt (fi gur 1) (12). Ventrikkelhyper-
trofi på vi ses ved ek ko kar dio gra fi (fi gur 2).

Ho ved me ka nis men for hjer te svikt med nor-
mal ejek sjons frak sjon er økt stiv het i venst re 
ven trik kel som gjør at det trengs høy ere trykk 
enn nor malt for å fylle ven trik ke len. Det økte 
fylningstrykket for plan ter seg bak over til 
 lun  ge  sir ku la sjon og gir dys pné og re du sert 
an stren gel ses to le ran se. Den økte stiv he ten i 
venst re ven trik kel skyl des del vis for sin ket 
myo kar di al re lak sa sjon på grunn av re du sert 
has tig het på reopptak av kal si um. Pa to lo gisk 
hy per tro fi øker dess uten ven trik ke lens stiv het 
på grunn av økt vegg tyk kel se og for di det en-
kel te mus kel ele ment er sti ve re som føl ge av 
in ter sti ti ell fib ro se og end rin ger av det in tra-
cel lu læ re pro tei net titin (fi gur 1). Dett e står i 
mot set ning til fy sio lo gisk hy per tro fi hos at le-
ter, der myo kards elas ti si tet er be vart og dia-
sto lisk funk sjon er nor mal (13).

En nor mal venst re ven trik kel fyl les dels 
ved at blo det su ges inn fra at ri et på grunn av 
ne ga tivt trykk i ven trik ke len tid lig i dia sto-
len. Den ne me ka nis men kan falle bort ved 
hjer te svikt og bi drar da til økt fylningstrykk 
(14).

Som vist i fle re kli nis ke stu di er, kan blod-
trykks sen ken de be hand ling re du se re hy per-
tro fi og in ter sti ti ell fib ro se og der med re du-
se re ven trik ke lens stiv het (6, 12, 15). Ventrik-
kelhypertrofi kan re du se re den ko ro na re 

gjen nom strøm nings re ser ven, og dett e kan 
bi dra til ut vik ling av hjer te svikt med nor mal 
ejek sjons frak sjon (16).

Må ling av sy sto lisk  
og dia sto lisk funk sjon
Sy sto lisk funk sjon må les ved ejek sjons frak-
sjon, som er venst re ven trik kels tømning i 
pro sent av en de dia sto lisk vo lum. En svak het 
ved ejek sjons frak sjon er at den i ho ved sak 
av spei ler ven trik ke lens kortaksefunksjon, 
mens det of test er lengdeakseforkortningen 
som er re du sert i tid li ge sta di er av sy sto lisk 
dys funk sjon (17, 18). Dett e for di lon gi tu di -
nelle myo kard fib re do mi ne rer i venst re ven-
trik kels subendokard, som er den mest vul-
ne rab le de len av ven trik kel veg gen. Det skyl-
des at den in ners te del av veg gen er mest 
ut satt for hy po per fu sjon ved hy per tro fi el ler 
ko ro nar syk dom. En an nen år sak til at ejek-
sjons frak sjo nen kan være nor mal ved sy sto-
lisk dys funk sjon, er at kon sen trisk hy per  trofi 
gir re duk sjon i en de dia sto lisk vo lum. Da vil 
selv et lite slag vo lum gi høy ejek sjons frak-
sjon (13).

Ul tra lyd av myo kar di a le kon trak sjo ner 
(strain) er en mer sen si tiv me to de til å på vi se 
lett e re gra der av sy sto lisk dys funk sjon og er 
sær lig eg net til å på vi se re du sert lengdeakse-
forkortning (13, 19). Fore lø pig be trak tes dett e 
li ke vel som en sup ple ren de me to de, mens 
ejek sjons frak sjon fort satt er ho ved pa ra me ter 
for vur de ring av sy sto lisk funk sjon (13).

Lett e re gra der av dia sto lisk dys funk sjon er 
et van lig bi funn ved ek ko kar dio gra fi. Det ses 
ved nor mal ald ring og er van lig ved dia be tes 
og hy per ten sjon som et sig nal om sub kli nisk 
aff ek sjon av hjer te funk sjo nen, men uten at 
det er utt rykk for hjer te svikt. Ved be ty de lig 
grad av dia sto lisk dys funk sjon blir fylningen 
av venst re ven trik kel in ade kvat og med fø rer 
kom pen sa to risk øk ning i ven trik ke lens fyl-
ningstrykk som for plan ter seg bak over inn i 
lun ge krets lø pet og gir svikt symp to mer (20). 
Fi gur 3 vi ser dia sto lisk funk sjon målt med 
dopplerekkokardiografi.

Dia gnos tikk

Dia gno sen hjer te svikt byg ger på en sam let 
vur de ring av kli nis ke funn og spe si al un der sø-
kel ser. Ho ved symp to mer er re du sert an stren-
gel ses to le ran se og funksjonsdyspné. Hjer te-
bank og svim mel het fore kom mer også. Vik -

Fi gur 1  Fra hy per ten sjon til dia sto lisk dys funk sjon: Prin sipp fi gur som til venst re vi ser hy per tro fi (CC BY 2.5), i mid ten 
myo kar di al fib ro se (rødt) (12) og til høy re transmitrale blod strøms has tig he ter ty pisk for dia sto lisk dys funk sjon. E og A  
er hen holds vis tidligdiastolisk og atrieindusert transmitral blod strøms has tig het.

Fi gur 2  Venst re pa nel vi ser to di men sjo nal ek ko kar dio gra fi av et nor malt hjer te. Høy re pa nel vi ser hjer te med hy per tro-
fisk venst re ven trik kel (VV) og for stør ret venst re at ri um (VA). S = sep tum.
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tige tegn er stuvningsfysikalia over lun ge ne, 
som skyl des venst re ven trik kel-svikt, og pe ri-
fe re øde mer, le ver- og halsvenestuvning som 
tegn på høy re ven trik kel-svikt, of test se kun-
dært til venst re ven trik kel-svikt. Den kli nis ke 
pre sen ta sjo nen er i ho ved sak lik ved hjer te-
svikt med re du sert og nor mal ejek sjons frak-
sjon. Det er vik tig å vur de re om symp to me ne 
kan skyl des ko ro nar syk dom.

Der som pa si en ten har sy ke his to rie for en lig 
med hjer te svikt, her un der ko ro nar syk dom, 
hy per ten sjon og gjen nom gått kreft be hand-
ling, vil hen vis ning til ek ko kar dio gra fi være 
nes te skritt for å av kla re om pa si en ten har 
hjer te svikt. Det bør tas elek tro kar di o gram 
blant an net for å kun ne på vi se at rie flim mer, 
tegn på ventrikkelhypertrofi og spor ett er in-
farkt. Hos pa si en ter uten hjer te syk dom i sy ke-
his to ri en og uten ty pis ke kli nis ke tegn, vil 
be stem mel se av N-terminalt forstadium til B-
type nat ri ure tisk pep tid (NT-proBNP) være nyt-
tig (9). Ved økte ver di er hen vi ses pa si en ten til 
ek ko kar dio gra fi. Der som NT-proBNP er nor-
mal, bør man vur de re om symp to me ne skyl-
des ikke-kar di a le til stan der som lun ge syk dom, 
ane mi, hy po ty reo se og over vekt. Ved fort satt 
tvil bør pa si en ten hen vi ses til ek ko kar dio gra fi. 
Må ling av NT-proBNP er nytt ig først og fremst 
for di nor ma le ver di er gjør det mind re sann-
syn lig at pa si en ten har hjer te svikt.

Der som ek ko kar dio gra fi vi ser re du sert ejek-
sjons frak sjon, hånd te res pa si en ten der ett er (9). 
Dia gno sen hjer te svikt med nor mal ejek sjons-
frak sjon for ut sett er at føl gen de tre kri te ri er er 
til freds stilt: Pa si en ten må ha symp to mer el ler 
tegn på hjer te svikt, ejek sjons frak sjon må være 
≥ 50 % og det må fore lig ge ob jek ti ve tegn på 
dia sto lisk dys funk sjon. Vik tig ste ob jek ti ve tegn 
er økt fylningstrykk, som i de fles te til fel ler kan 
på vi ses ved ek ko kar dio gra fi (21).

Fylningstrykk (preload) for venst re ven trik-
kel må les ved venst re si dig hjer te ka te te ri se ring 
som en de dia sto lisk trykk el ler ved høyre  si dig 
hjer te ka te te ri se ring som inn kilt lungearte rie-
trykk som re flek te rer gjen nom snitts trykk i 
venst re at ri um. For di in va sivt trykk er lite til-
gjen ge lig, bru kes van lig vis ek ko kar dio gra fi til 
å vur de re fylningstrykket, slik det er be skre vet 
i de eu ro pe isk-ame ri kans ke ret nings lin je ne 
(20) og il lust rert i fi gur 4. Man bru ker venst re 
at ri ums vo lum som in di ka tor på kro nisk 
trykk nivå, mitrale blod strøms has tig he ter som 
in di ka tor på det ak tu el le dia sto lis ke tryk ket, 
mitral annulushastighet (e’) som in di ka tor på 
myo kards re lak sa sjon og sy sto lisk trikuspidal-
hastighet til å es ti me re lungearterietrykk. Ved 
å kom bi ne re dis se ek ko kar dio gra fis ke pa ra-

met re ne vil man hos de fles te som ut re des for 
hjer te svikt kun ne kon klu de re om fylnings-
trykket er nor malt el ler økt (fi gur 5). Dett e er 
do ku men tert i mul ti sen ter stu di er med in va-
sivt trykk som gull stan dard (21, 22).

Ek ko kar dio gra fis ke es ti ma ter av fylnings-
trykk har en nøy ak tig het på 85�–�90 % (21). Det 
be tyr at es ti ma tet vil være feil hos minst én av 
ti pa si en ter. Ved at rie flim mer er de ek ko kar-
dio gra fis ke es ti ma te ne usik re. Noen pa si en ter 
kan dess uten være satt på hjer te svikt me di si-
ner som har re du sert fylningstrykket til nor-
ma le ver di er. Der for er hel hets vur de ring av 
kli nis ke funn og an nen dia gnos tisk in for ma-
sjon vik tig. Funn av ventrikkelhypertrofi og 

øk ning av nat ri ure tis ke pep ti der un der støtt er 
dia gno sen. Rønt gen tho rax med på vis ning av 
lungestuvning og even tu elt pleuravæske un-
der byg ger hjer te svikt dia gno sen.

Hjer te ka te te ri se ring med på vis ning av for-
høy et fylningstrykk i venst re ven trik kel er 
fort satt gull stan dard i dia gnos tik ken og bør 
vur de res når van lig ut red ning er inkonklusiv. 
Ved høy re si dig hjer te ka te te ri se ring kan man 
også på vi se pul mo nal vas ku lær syk dom (lun-
ge  em bo li, pul mo nal ar te ri ell hy per ten sjon, 
in ter sti ti el le lun ge syk dom mer og rev ma tisk 
as so sier te vaskulopatier) som kan gi hjer te-
svikt symp to mer, men hvor man fin ner nor-
ma le fylningstrykk i venst re ven trik kel sam ti-

Fi gur 3  Dia sto lisk funk sjon ved dopplerekkokardiografi: Mitral blod strøms has tig het er ven trik ke lens fylningshastighet. 
Mitral annulushastighet må ler ven trik ke lens for len gel ses has tig het i dia sto len og forkortningshastighet i sys to len. Re gi- 
st re rin ge ne er fra en per son med nor mal hjer te funk sjon og fra en med dia sto lisk dys funk sjon. Re duk sjon i tidligdiasto- 
liske has tig he ter og kom pen sa to risk øk ning i atrieinduserte has tig he ter er ty pisk for tid li ge sta di er av dia sto lisk dys funk-
sjon.

Fi gur 4  Ek ko kar dio gra fi til es ti me ring av venst re ven trik kels fylningstrykk. Trikuspidal regurgitasjonshastighet: De 
 fleste med hjer te svikt og man ge nor ma le har en li ten trikuspidalinsuffisiens. Mak si mums has tig he ten på den ne ved dop-
pler bru kes til å be reg ne sy sto lisk lungearterietrykk. Mitral annulushastighet: e’ re pre sen te rer ven trik ke lens for len gel ses-
has tig het og re flek te rer myo kards re lak sa sjon. Mitral blod strøms has tig het: Utt ryk ker hvor raskt venst re ven trik kel fyl les. 
E og e’ er tidligdiastoliske has tig he ter, og A er has tig het ved at ri ets kon trak sjon. Venst re at ri ums vo lum: For stør ret venst re 
at ri um er as so siert med økt fylningstrykk. Hvit, fylt sir kel in di ke rer mitralannulus.
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ejek sjons frak sjon (9, 23). ACE-hem me re el ler 
angiotensinreseptorblokkere og be ta blok ke re 
an be fa les hos pa si en ter med hy per ten sjon for 
å få kon troll på blod tryk ket. Al do ste ron an ta-
go nis ter er også ak tu el le å bru ke (9, 23). Diu-
re ti ka an be fa les som del av an ti hy per ten siv 
be hand ling (tia zid) og for symp tom lind ring 
ved væs ke over skudd.

Ran do mi ser te stu di er har ikke vist at noen 
av de van li ge blod trykks- el ler hjer te svikt me-
di ka men te ne er bedre enn and re ved be hand-
ling av hjer te svikt med nor mal ejek sjons frak-
sjon (2–5). Det er so lid do ku men ta sjon for at 
me di ka men tell be hand ling av hy per ten sjon 
re du se rer sy ke lig het og dø de lig het, spe si elt 
ved kom pli sert hy per ten sjon med høy ri si ko 
(6 –8), ved dia be tes, ko ro nar syk dom og ett er 
gjen nom gått hjer te in farkt samt ved hjer te-
svikt med re du sert ejek sjons frak sjon. Det er 
sann syn lig at dis se me di ka men te ne re du se rer 
mor ta li tet også ved hjer te svikt med nor mal 
ejek sjons frak sjon. Be hand lin gen sty res ett er 
symp to mer og kli nis ke tegn. Både eu ro pe is ke 
og ame ri kans ke ret nings lin jer an be fa ler mål-
blod trykk ≤ 130/80 mm Hg. Kal si um an ta go-
nist to le re res van lig vis godt som til leggs me-
di ka ment for å opp nå dett e.

For transtyretin amy lo id kar dio myo pa ti er 
det ny lig do ku men tert at me di ka men tet tafa-
midis re du se rer mor ta li tet (24), men det gjen-
står å de fi ne re me di ka men tets plass i kli nisk 
ru ti ne. Man bør være opp merk som på at pa-
si en ter med kar di al amyloidose kan ha in to-
le ran se for de van li ge hjer te svikt me di si ne ne 
og kan re age re med hy po ten sjon. Dett e bør 
rett e opp merk som he ten mot av lei rings syk-
dom mer og man bør vur de re vi de re ut red-
ning mot spe si fikk dia gno se. For Fabrys syk-
dom fin nes enzymerstattende be hand ling.

Mott att 19.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 4.12.2018, 
  godkjent 23.1.2019.

Me di ka men tell be hand ling
Med unn tak for en kel te av lei rings syk dom-
mer, fin nes in gen spe si fikk be hand ling av 
hjer te svikt med nor mal ejek sjons frak sjon. 
Man be hand ler år sa ker og ba ken for lig gen de 
til stan der, og dis se er i ho ved sak de sam me 
som ved hjer te svikt med re du sert ejek sjons-
frak sjon, det vil si hy per ten sjon og ko ro nar-
syk dom. Der for bru kes i ho ved sak sam me 
me di si ner som ved hjer te svikt med re du sert 

dig med høye sy sto lis ke trykk i lun ge ar te ri en. 
Det er all tid vik tig å ten ke på mind re van li ge 
år sa ker som konstriktiv pe ri kar ditt og av lei-
rings syk dom mer.

For di fylningstrykk kan være nor malt i hvile 
og for høy et bare un der an stren gel se, kan ek-
ko kar dio gra fi med be last ning være til hjelp. 
Dett e er en re la tivt kre ven de test som bru kes 
lite, men som bør bru kes mer. Høy re si dig hjer-
te ka te te ri se ring un der be last ning bør vur de-
res når and re un der sø kel ser ikke fø rer frem.

Fi gur 5  Skje ma tisk frem stil ling av hvor dan ek ko kar dio gra fi bru kes til å es ti me re venst re ven trik kels fylningstrykk. I til legg 
til mitral E/A-ra tio bru kes de tre kri te ri e ne: E/e’ >14, TR-has tig het >2,8 m/s og venst re at ri ums vo lum >34 ml/m2, til å vur de re 
fylningstrykket. Mo di fi sert fra O.A. Smi seth (6). E og e’ er tidligdiastoliske has tig he ter, og A er has tig het ved at ri ets kon trak-
sjon. TR = trikuspidal regurgitasjon. Fi gu ren er retegnet og over satt fra en tid li ge re ar tik kel av Smi seth (6) (CC BY 4.0).
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Kli nisk MR-spek tro sko pi  
av hjer nen

Magnetresonansspektroskopi (MR-
spek tro sko pi) gir in for ma sjon om 
uli ke vevs me ta bo litt er og er et sup-
ple ment til or di næ re dia gnos tis ke 
MR-un der sø kel ser. I den ne ar tik-
ke len be skri ves funn ved MR-spek-
tro sko pi for de syk dom me ne hvor 
me to den har størst kli nisk re le vans.

Det er i sto re trekk de sam me tek-
no lo gis ke og fy sis ke prin sip pe-
ne bak MR-spek tro sko pi som 
bak MR-bil de dan nel se. Pro -
toner (hyd ro gen kjer ner) har 
mag ne tis ke egen ska per i et 

sterkt mag net felt og er kil de til sig na le ne ved 
beg ge me to der. Alle pro to ner i et vann mo le-
kyl vil ha like mag ne tis ke egen ska per, og de 
ut gjør den vik tig ste kil den til sig nal ved MR-
av bild ning. Pro to ner i for skjel li ge mo le ky ler 
har litt for skjel li ge mag ne tis ke egen ska per, og 
den ne for skjel len gjør at små mo le ky ler i 
krop pen kan de tek te res med MR-spek tro -
skopi. Et MR-spek ter vil der for vise mo le ky ler 
i vev, for ut satt at mo le ky le ne er mo bi le og til 

ste de i en mål bar meng de (> 1 mmol/l) (1). Mo-
le ky ler diff e ren sie res av fre kvens for skjel ler 
langs x-ak sen, mens top pe nes are al til sva rer 
kon sen tra sjo nen av mo le ky let (fi gur 1). En -
kelte syk dom mer kan ka rak te ri se res med MR-
spek tro sko pi, en ten gjen nom på vis ning av 
mo le ky ler som nor malt ikke ses i friskt vev, 
el ler ved at den re la ti ve kon sen tra sjo nen av 
me ta bo litt er er ulik den man ser i til sva ren de 
friskt vev (1, 2). I til legg til vann sig na let er de 
do mi ne ren de top pe ne i MR-spekt re av hjer-
nen fra krea tin, ko lin og N-acetylaspartat. Av-
hen gig av un der sø kel ses be tin gel se ne kan 
man også på vi se me ta bo litt er som har la ve re 
kon sen tra sjo ner i nor malt hjer ne vev, som 
myo-ino si tol og glu ta min/glu ta mat. I nor malt 
hjer ne vev er meng den lak tat van lig vis for lav 
til å kun ne på vi ses med MR-spek tro sko pi, 
mens li pi der er bun det i fas te, im mo bi le 
struk tu rer og kan der for nor malt ikke de tek-
te res med den ne tek nik ken.

MR-spek tro sko pi kan vise me ta bols ke end-
rin ger som forutgår struk tu rel le syk doms for-
and rin ger i vev (1). Da kli nisk MR-bil de dia gnos-
tikk kom i bruk i mid ten av 1980-åre ne, ble det 
for ven tet at også MR-spek tro sko pi ville bli et 
sen tralt dia gnos tisk verk tøy, spe si elt in nen 
 on ko lo gi. Dis se tid li ge for vent nin ge ne ble i 
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li ten grad opp fylt. Tek nik ken bru kes i dag som 
et sup ple ment til MR-av bild ning, først og 
fremst ved syk dom mer i sen tral ner ve sy ste-
met. For noen få til stan der kan funn ved MR-
spek tro sko pi ha di rek te kon se kven ser for 
 vi de re opp føl ging og be hand ling av pa si en ten. 
Me to den har størst kli nisk nytt e ved mis tan ke 
om nevrometabolske syk dom mer og hjer ne-
svuls ter (2). Ved St. Olavs hos pi tal be nytt es MR-
spek tro sko pi ru ti ne mes sig for dia gnos tikk og 
opp føl ging av pa si en ter med slike til stan der. I 
den ne ar tik ke len be skri ver vi funn ved MR-
spek tro sko pi for dis se syk dom me ne ba sert på 
vår er fa ring og ut valgt litt e ra tur.

Nevrometabolske syk dom mer

Nevrometabolske syk dom mer ut gjør en stor 
og he te ro gen grup pe med fød te til stan der. 
 In si dens for dis se til stan de ne en kelt vis er 
svært lav, mens sam let in si dens er es ti mert til 
å være 1 per 800�–�2 500 føds ler (3, 4). De fles te 
pa si en ter med nevrometabolsk syk dom har 
for sin ket ut vik ling el ler nev ro lo gis ke symp to-
mer og tegn som ny født el ler i tid lig bar ne -
alder. Unn taks vis kan nevrometabolske syk-
dom mer også de bu te re i vok sen al der. Man ge 
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nevrometabolske syk dom mer gir uspe si fik ke 
struk tu rel le for and rin ger i sen tral ner ve sy ste-
met som kan ka rak te ri se res med MR-av bild-
ning, men det kan være van ske lig å stil le en 
sik ker dia gno se kun fra bil de funn. For en kel te 
nevrometabolske til stan der kan der for MR-
spek tro sko pi være nytt ig på grunn av ev nen 
til å be skri ve hjer ne ve vets sam men set ning av 
me ta bo litt er. Noen få syk dom mer har en helt 
syk doms spe si fikk pro fil ved MR-spek tro sko pi 
(5), mens and re har en MR-spek tro sko pi-pro fil 
som kom bi nert med bil de funn og re sul ta ter 
av kli nis ke un der sø kel ser er spe si fikk for til-
stan den (2). Van li ge end rin ger i pa to lo gis ke 
MR-spekt re er re du sert meng de N-acetylaspar-
tat, re du sert el ler økt meng de ko lin, økt meng-
de myo-ino si tol og til ste de væ rel se av lak tat. 
Eks emp ler på nevrometabolske syk dom mer 
som MR-spek tro sko pi kan bi dra til å ka rak te-
ri se re, er mi to kond ri el le syk dom mer og en zy-
ma tis ke de fek ter (fi gur 1a og 1b).

En zy ma tis ke de fek ter
En zy ma tis ke de fek ter kan med fø re svikt i cel-
lu læ re pro ses ser der som et spe si fikt en zym 

mang ler el ler er de fekt. Al vor lig hets grad av-
hen ger av hvil ket en zym som er de fekt, og det 
kli nis ke bil det ved syk dom mer i den ne grup-
pen er høyst va ri e ren de. Canavans syk dom er 
en leukodystrofi, hvor hvit sub stans blir øde-
ma tøs, og det dan nes væs ke fyl te hul rom 
 (fi gur 1d). Pa si en ter med Canavans syk dom 
har spe si fik ke gen mu ta sjo ner som med fø rer 
man gel på en zy met aspartoacylase, som er 
es sen si elt for spal ting av N-acetylaspartat til 
aspartat og ace tat. En zym man ge len med fø rer 
opp ho ping av N-acetylaspartat i hjer nen og 
hind ret syn te se av mye lin. Den van lig ste for-
men av syk dom men opp trer ved seks må ne-
ders al der og gir om fatt en de svikt i nev ro lo-
gis ke funk sjo ner (6). Syk doms tegn er ir ri ta bi-
li tet, hy po to ni og dår lig over kropps kon troll. 
Syk dom men med fø rer sterkt re du sert ut vik-
ling hos bar net, og kan gi økt ho de om krets, 
dår lig øye mo to rikk, blind het, epi lep si, mus-
kel stiv het og spas mer. For ven tet le ve tid er 
om kring ti år. MR-spek tro sko pi av pa si en ter 
med Canavans syk dom vi ser sterkt for høy et 
sig nal fra N-acetylaspartat (fi gur 1b). Canavans 
syk dom er enes te kjen te me ta bols ke syk dom 

som med fø rer en øk ning i meng de av N-ace-
tylaspartat.

Mi to kond rie syk dom mer
Mi to kond rie syk dom mer er en he te ro gen syk-
doms grup pe som gir pro gres siv el ler in ter-
mitt e ren de hjer ne ska de (7). MR-av bild ning 
vi ser va ri e ren de funn med ødem og vevs de-
struk sjon, men bi la te ral aff ek sjon av basal-
gangliene er ty pisk. Sam men med MR-av bild-
ning og kli nis ke funn kan MR-spek tro sko pi 
bi dra til å iden ti fi se re og ka rak te ri se re mi to-
kond ri el le syk dom mer. Det mest gjen nom -
gåen de fun net ved MR-spek tro sko pi er til -
stede væ rel se av lak tat på grunn av end ret in-
tra cel lu lær ener gi pro duk sjon, ofte fulgt av 
re du sert N-acetylaspartat, som in di ke rer 
 cel le tap. Leighs syn drom er en mitokondrio-
pati som kan gi ut vik lings for sin kel se, spas ti-
si tet og hjer ne stam me dys funk sjon. MR-av-
bild ning vi ser ty pisk sym me tris ke sig nal for-
and rin ger i basalgangliene, thalamus og 
hjer ne stam men. Lak tat i MR-spekt re fra dis se 
om rå de ne styr ker mis tan ken om Leighs syn-
drom (fi gur 1a).
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Fi gur 1  MR-spekt re fra a) pa si ent med Leighs syn drom, b) pa si ent med Canavans syk dom og c) frisk per son samt d) T2-vek tet MR-bil de av pa si ent med Canavans syk dom. Alle spekt re 
er tatt opp med lang ekko tid (135 ms). Ko lin (Cho), krea tin (Cr), og N-acetylaspartat (NAA) vi ses i alle spekt re, og end rin ger i dis se kan ofte knytt es til pa to lo gi. Til ste de væ rel se av lak-
tat kan ses ved Leighs syn drom (a). Ved Canavans syk dom (b) er sig na let fra N-acetylaspartat mye mer do mi ne ren de enn i spek te ret fra frisk kon troll (c). Vann gir et sterkt sig nal ved 
4,7 ppm (parts per mil li on) som un der tryk kes og som er uten for det vis te om rå det. Spekt re ne er ska lert i for hold til sig na let fra krea tin.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

d
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Fi gur 2  MR-spekt re av a) høy gra dig gli om, b) lav gra dig gli om og c) frisk per son samt T1-vek te de MR-bil der med lo ka li se ring av vo lum for MR-spek tro sko pi for d) det høy gra di ge gli o met 
(a) med pe ri fert kon trast opp tak, og e) det lav gra di ge gli o met (b) som ikke tar opp kon trast. Alle spekt re er tatt opp med lang ekko tid (135 ms). I spek te ret fra frisk kon troll (c) har top pen 
for N-acetylaspartat (NAA) høy ere in ten si tet enn top pe ne for ko lin (Cho) og krea tin (Cr), mens ko lin ved 3,2 ppm er den mest do mi ne ren de top pen i spekt re ne fra både høy gra dig (a)  
og lav gra dig gli om (b). I høy gra dig gli om (a) ses også en topp med ne ga tiv in ten si tet fra lak tat ved 1,3 ppm. Spekt re ne er ska lert i for hold til sig na let fra krea tin.

d e
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Hjer ne svuls ter

Hvert år dia gnos ti se res om trent 300 pa si en ter 
i Norge med ma lign pri mær hjer ne svulst, 
hvor av rundt 250 er høy gra di ge gli o mer (8). 
MR-spek tro sko pi kan bi dra til å skille mel lom 
hjer ne svulst og and re ty per le sjo ner som ab-
scess og sub akutt in farkt (9). Ge ne relt har 
hjer ne svuls ter for høy et meng de ko lin, lak tat 
og mo bi le li pi der samt re du sert meng de N-
acetylaspartat og krea tin sam men lig net med 
til sva ren de nor malt vev. Kolinmengden øker 
med ma lig ni tets gra den, og for hol det mel lom 
ko lin og krea tin, og mel lom ko lin og N-acetyl-
aspartat, er sig ni fi kant høy ere i høy gra di ge 
enn i lav gra di ge gli o mer (fi gur 2) (10). Lak tat 
og mo bi le li pi der kan på vi ses i glioblastomer, 
men er også van lig i me ta sta ser.

Høy gra di ge gli o mer be hand les van lig vis 
med kir ur gi ett er fulgt av radiokjemoterapi. 
Radiokjemoterapi kan føre til ødem med kon-
trast opp tak i ope ra sjons om rå det, så kalt pseu-
do pro gre sjon. Dett e er van ske lig å skille fra 
re ell tu mor pro gre sjon på MR-bil der, men MR-
spek tro sko pi kan bi dra til å dif fe ren sie re 
 tu mor vekst fra strå le re ak sjon og pseu do pro-
gre sjon. Ty pisk vi ser et MR-spek ter ved tu mor-
pro gre sjon høye meng der ko lin, mens om rå-
der med pseu do pro gre sjon vi ser lak tat og 
mo bi le li pi der som tegn på nek ro se. MR-spek-
tro sko pi brukt i til legg til MR-diff u sjon er vist 
å kun ne øke nøy ak tig he ten i dis kri mi ne ring 
mel lom pseu do pro gre sjon og re ell tu mor pro-
gre sjon (11). Som selv sten dig mo da li tet har 
MR-spek tro sko pi mo de rat nøy ak tig het i tu-
mor dia gnos tikk, men kan være ver di full i 
kom bi na sjon med MR-av bild ning (9).

Prak tisk gjen nom fø ring

Kva li te ten på MR-spekt re og MR-bil der be-
stem mes av de sam me fak to re ne, hvor av noen 
er mer kri tis ke for MR-spek tro sko pi. Pa si ent-
be ve gel ser, blod strøm og cerebrospinalvæs-
kestrøm samt nær het til fett, luft og bein er 
fak to rer som kan for vren ge mag net fel tet så 
mye at det blir øde leg gen de for spekterkvali-
teten. Me ta bo litt e ne som er kil der til sig nal 
ved MR-spek tro sko pi, fore lig ger i lave kon sen-
tra sjo ner, noe som sett er en ned re gren se for 
opp taks ti den og stør rel sen av vo lu met for 
opp ta ket (12). MR-spek tro sko pi fra et en kelt 
vo lum er tek nik ken som er enk lest å gjen-
nom fø re, og van lig vis er vo lum stør rel sen 
1�–�8 cm3. Vi de re stil ler MR-spek tro sko pi høye 
krav til mag net fel tets ho mo ge ni tet for å kun-

ne diff e ren sie re me ta bo litt er ba sert på de små 
for skjel le ne i re so nans fre kvens. Det er der for 
ru ti ne å gjen nom fø re en eks tra op ti ma li se-
ring av magnetfelthomogenitet («shimming») 
over det valg te vo lu met for MR-spek tro sko pi.

Forsk ning og frem ti dig  
potensiale
Vi opp le ver at for vent nin ge ne til MR-spek tro-
sko pi i kli nisk prak sis igjen er sti gen de. Dett e 
skjer av to år sa ker. Den ene er økt ut bre del se 
av MR-skan ne re med høy felt styr ke (3 og 7 
 tes la). Høy ere felt styr ke mu lig gjør de tek sjon 
av me ta bo litt er med lav kon sen tra sjon og dif-
fe ren sie ring av top per som over lap per ved 
la ve re felt styr ke. Kje misk skift-av bild ning 
kan være en ak tu ell tek nikk for å få til dett e 
(fi gur 3). Me to den ut fø res over fle re vo lu mer, 
ty pisk 1 cm3, dek ker et helt snitt el ler vo lum 
av hjer nen, og in ne hol der in for ma sjon om 
re gio na le va ria sjo ner i me ta bo litt meng der. 
Ved St. Olavs hos pi tal bru kes den ne tek nik ken 
ved om trent halv par ten av MR-spektroskopi-
undersøkelsene av hjer ne svuls ter.

Den and re år sa ken er tek no lo gis ke for bed-
rin ger med ras ke re opp taks tek nik ker. En ny 
grup pe av opp taks me to der, så kal te edi te-
rings se kven ser, er ut vik let for å mål rett et og 

spe si fikt på vi se en kelt me ta bo litt er (13). For 
eks em pel kan den ne ty pen me to der bru kes 
til å på vi se 2-hydroksyglutarat, og der med 
kreft cel ler med isositratdehydrogenase-mu-
ta sjon. For bin del sen fin nes i opp til 80 % av 
gli o mer av grad 2 og 3 (13). Svuls ter med den-
ne mu ta sjo nen er mer føl som me for radiokje-
moterapi, og mu ta sjo nen er for bun det med 
for bed ret pro gno se. En an nen type tek nikk 
må ler til ste de væ rel sen av for bin del ser in di-
rek te gjen nom å ut nytt e at for bin del se ne in-
ter age rer med vann (14). Spe si fik ke end rin ger 
i vann sig na let, pH og pro te in inn hold kan be-
stem mes på den ne må ten, og dis se be stem-
mel se ne kan mu li gens gi vik tig in for ma sjon 
ved be hand ling av hjer ne svuls ter.

Tek nik ken funk sjo nell MR-spek tro sko pi, som 
til sva rer funk sjo nell MR-av bild ning, åp ner helt 
nye mu lig he ter for å un der sø ke dy na mis ke 
me ta bols ke for hold ved nor mal fy sio lo gi og 
pa to fy sio lo gi. Dy na misk MR-spek tro sko pi un-
der end ring av sti mu li har vist at lak tat og 
glu ta mat i syns sent rum øker og min ker med 
hen holds vis vi su ell sti mu le ring og hvile (15). 
MR-spek tro sko pi har i dag en stor og øken de 
forsk nings mes sig be tyd ning, og vi tror at MR-
spek tro sko pi vil få en stør re kli nisk be tyd ning 
i nær frem tid.

Mott att 15.12.2017, før s te re vi sjon inn sendt 23.3.2018, 
 godkjent 17.12.2018.

a b
Fi gur 3  Kje misk skift-av bild ning av glioblastom: a) kon trast for ster ket T1-vek tet bil de, med an gitt vo lum for kje misk 
 skiftav bild ning, og b) kolinkart fra kje misk skift-av bild ning som vi ser nivå av ko lin i vo lu met for den spek tro sko pis ke 
 under sø kel sen. Far ge kar tet an gir nivå av ko lin, fra lavt (blått) til høyt (rødt), og i dett e eks em pe let er det på vist høye 
  nivåer av ko lin (rødt) i me di al del av glioblastomet.
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For stør re de lym fe knu ter  
og ut slett hos en mann  
fra et mid del havs land

En mann fra et mid del havs land 
 had de til ba ke ven den de for stør-
re de lym fe knu ter, fe ber og ut slett. 
Ka sui stik ken il lust re rer en uvan lig 
syk dom i Norge og ut ford rin ger ved 
ut red ning og be hand ling.

En mann med opp rin nel se fra et mid-
del havs land had de vært bo satt i Norge 
i man ge år da han ble hen vist fra fast-
le ge til kir ur gisk po li kli nikk grun net 
for stør re de lym fe knu ter i høy re arm-
hu le. Dis se had de pa si en ten opp da get 

om trent to uker tid li ge re. Han had de in gen fe ber 
el ler all menn symp to mer. Ved un der sø kel se var 
det mul tip le lym fe knu ter, og den stør ste lym fe-
knu ten var 3 cm i dia me ter. I arm hu len og på ryg-
gen had de han pustler som ga mis tan ke om en 
hud in fek sjon med sta fy lo kok ker. Blod prø ver var 
nor ma le bort sett fra CRP som var 15 mg/l (re fe ran-
se om rå de < 5 mg/l). SR var 11 mm/time (< 13 mm/
time). Ul tra lyd av arm hu len vis te pa to lo gisk for-
stør re de lym fe knu ter. CT av tho rax og ab do men 
to uker se ne re vis te fle re for stør re de lym fe knu ter 
lo kalt i høy re arm hu le og fle re gren se sto re lym fe-
knu ter re tro pe ri to ne alt, for øv rig nor mal le ver og 
milt. Cy to lo gisk un der sø kel se av fin nåls as pi ra-

sjon fra den stør ste lym fe knu ten tre uker ett er 
før s te kon sul ta sjon vis te lymfoplasmacytoide cel-
ler og epiteloide cel ler. Det var in gen sy re fas te 
sta ver i Ziehl-Neelsen-far get cy to lo gi væs ke av 
lym fe knu ten, og mykobakteriedyrkning var ne ga-
tiv. Det ble ikke på vist an ti stoff er mot hiv. Pa si en-
ten ble be hand let med dikloksacillintabletter for 
hud ab sces se ne, som der ett er for svant. Før plan-
lagt lym fe knu te bi op si had de lym fe knu te ne av tatt 
be ty de lig i stør rel se, og man valg te der for å av  lyse 
inn gre pet.

Hud for and rin ger med små pustler kan gi mis-
tan ke om hud ab sces ser med gule sta fy lo kok-
ker. En bak te rio lo gisk dyrk nings prø ve kan 
av kla re det. Lym fe knu ter vil være for stør re de 
ved en slik bak te ri ell in fek sjon. Der in fek sjon 
ikke kan for kla re for stør re de lym fe knu ter, er 
cy to lo gi og his to lo gi av lym fe knu ten vik tig for 
å ute luk ke lym fom el ler me ta sta ser fra kreft-
syk dom. Hos per so ner fra land med høy fore-
komst av tu ber ku lo se må lym fe knu te tu ber-
ku lo se ute luk kes med Ziehl-Neelsen-far ging 
og mykobakteriedyrkning.

To og et halvt år se ne re ble pa si en ten inn lagt 
akutt med fe ber, frost ri er, natte svett e, kval me og 
opp kast, som han had de vært pla get av i to uker. 
Han had de hatt et ufri vil lig vektt ap på 10 kg det 
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siste hal ve året. Ved inn komst fant man igjen 
lymfe knu te svulst i høy re arm hu le. Tem pe ra tu ren 
var 38,1 °C målt rek talt, men for øv rig var in tet 
unor malt ved kli nisk un der sø kel se. La bo ra to rie-
prø ver vis te SR 33 mm/t (< 13 mm/t), Hb 11,2 g/dl 
(13,4�–�17 g/dl), leu ko cytt er 5,7 ∙ 109/l (3,5�–�11 ∙ 109/l), 
trom bo cytt er 219 ∙ 109/l (145�–�348 ∙ 109/l), krea ti nin 
54 mol/l (60�–�105 mol/l), s-kal si um 2,11 mmol/l 
(2,15�–�2,51  mmol/l), al ka lisk fos fa ta se 357 U/l 
(35�–�105 U/l), ALAT 114 U/l (10�–�70 U/l), LD 191 U/l 
(105�–�205 U/l), glu ko se 4,9 mmol/l (4�–�6 mmol/l), 
al bu min 33  g/l (36�–�45  g/l) og CRP 121  mg/l 
(< 5 mg/l). CT tatt un der inn leg gel sen vis te lym fe-
knu te svulst i høy re arm hu le, for stør ret milt (13 × 
15 cm), økt an tall og stør rel se av lym fe knu ter ved 
leverhilus, re tro pe ri to ne alt, langs bek ken kar og i 
beg ge lys ker. Mantoux’ prø ve var nor mal, og 
 s-ACE 101 U/l (20�–�110 U/l). Det var der for ikke sterk 
mis tan ke om tu ber ku lo se el ler sar koi do se. Bein-
margs bi op si fra hof te kam tatt un der opp hol det 
vis te in gen tegn til lym fom el ler sar koi do se, men 
en kel te dys plas tis ke trekk som ut fra kli nis ke 
 un der sø kel ser ble opp fatt et som re ak ti ve for and-
rin ger. Det ble fjer net en lym fe knu te fra høy re 
arm hu le, og his to lo gisk un der sø kel se be skri ves 
slik: «Lym fe knu te fra høy re ak sil le med ei en dom-
me lig karproliferasjon i si nus og pe ri lym fa tisk 
vev.» Ett er ti da ger had de man ikke kom met frem 
til en de lig dia gno se, og pa si en ten ble skre vet ut 
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uten be hand ling. Sar koi do se ble reg net som mest 
sann syn lig selv om ni vå et av an gio ten sin kon ver-
te ren de en zym (ACE) var nor malt.

Sar koi do se blir ofte opp da get som et til fel dig 
funn på rønt gen tho rax. Symp to me ne er 
uspe si fik ke og in klu de rer trett het, ir ri ta sjons-
hos te, natte svett e, fe ber og vekt ned gang. Hyp-
pig ste funn på rønt gen tho rax er bi la te ral 
hilusadenopati og både dif fu se og fo ka le 
lunge parenkymforandringer. ACE er den vik-
tig ste bio kje mis ke tes ten. Ved Löfgrens syn-
drom, som er en akutt form, fore kom mer bi-
la te ral hilusadenopati, erythema no do sum og 
ledd smer ter. Det fin nes in gen de fi ni ti ve dia-
gnos tis ke tes ter for sar koi do se (1). Hos den ne 
pa si en ten var den ten ta ti ve dia gno sen ba sert 
på det kli nis ke bil det og eks klu sjon av sen tra-
le diff e ren si al dia gno ser. Bi op si fra lym fe knu-
ten og bein margs bi op si ga ikke hol de punk ter 
for lym fom. Det var van ske lig å tolke fun net i 
lym fe knu te bi op si en, men den ble ikke sendt 
vi de re til for ny et vur de ring.

Vi de re po li kli nisk ut red ning med se rum elek tro -
fore se vis te in gen mo no klo nal kom po nent, hvil ket 
ute luk ket mye lo ma to se, mens im mun glo bu li ner 
var in nen for nor mal om rå det. CT av tho rax og ab-
do men et halvt år ett er før s te inn leg gel se vis te 
pro gre sjon av lym fe knu te svulst i beg ge arm hu ler 
og ab do mi nalt. Pa si en ten mot satt e seg ny bein-

margs bi op si, og det ble der for bare tatt sternal-
margsaspirasjon, som vis te nor ma le funn. Se ro-
lo gisk fant man at pa si en ten had de gjen nom gått 
in fek sjon med Ep stein-Barr-vi rus, cytomegalo-
virus og he pa titt B. For øv rig var det ved se ro lo-
gisk un der sø kel se in gen tegn til sy fi lis, he pa titt A 
el ler C, tok so plas mo se el ler bor re lio se. My co -
plasma pneumoniae-PCR og gjen tatt hiv-test 
var ne ga tiv, og det sam me var rev ma to id fak tor 
(RF), an ti nu kle æ re an ti stoff er (ANA) og an ti stof-
fer mot syk lis ke citrullinerte pep ti der (anti-CCP). 
En rev ma to lo gisk syk dom som ledd gikt var der for 
lite sann syn lig.

Tre år ett er før s te kon sul ta sjon ble pa si en ten 
inn lagt akutt med hos te. Rønt gen ga mis tan ke 
om pneu mo ni. Be hand ling med G-pe ni cil lin 
(5 mill. IE × 4 in tra ve nøst) var vel lyk ket. Un der 
inn leg gel se ut vik let han ny re svikt med krea ti nin 
471 mol/l (60�–�105 mol/l) og urea 38,2 mmol/l 
(3,5�–�8,1 mmol/l). Man fant in gen pre- el ler post-
renal år sak til ny re svik ten, og det var ikke be hov 
for dia ly se. Det ble tatt nyre bi op si, som vis te nyre-
vev med gra nu lo ma tøs, in ter sti ti ell ne fritt, og det 
ble star tet be hand ling med kor ti kos te roi der, først 
metylprednisolon in tra ve nøst (1 g dag lig i tre da-
ger) og der ett er pred ni so lon per oralt (60 mg dag-
lig med ned trap ping). På ste ro id be hand ling gikk 
ny re svik ten til ba ke. Gas tro sko pi, som ble ut ført 
på grunn av fall i Hb fra 12,8 g/dl til 9,5 g/dl, var 
helt nor mal. Pa si en ten ble skre vet ut med predni-
solonkur i ned trap pen de do ser.

Sar koi do se var en av diff e ren si al dia gno se ne 
sam men med mu lig me di ka men tell el ler in-
fek si øs år sak for lun ge aff ek sjon og ne fritt 
med ny re svikt. I anam ne sen var det in gen 
 hol de punk ter for nye me di ka men ter, og in-
fek si øs år sak ble ikke be kref tet i nyre bi op si en. 
Man kon klu der te med at pa si en ten mest 
sann syn lig had de sarkoidoserelatert ne fritt.

Det føl gen de året ble pa si en ten fulgt opp re gel-
mes sig på kreft po li kli nik ken. Prednisolondosen 
ble trap pet ned, men han var av hen gig av en ved-
li ke holds do se på 10 mg dag lig for å unn gå sym-
p to mer med fe ber og slapp het. Han gikk 10 kg 
opp i vekt som bi virk ning av kor ti son og ut vik let 
hy per ten sjon som krev de me di ka men tell be hand-
ling.

Ett år ett er opp start av høy do se be hand ling 
med kor ti son ble man nen igjen akutt inn lagt på 
sy ke hu set. Den ne gan gen had de han tem pe ra tur 
på 40,2 °C, kval me og opp kast, og smer ter i beg ge 
flan ker. Han had de helt ny lig kom met hjem fra 
fe rie i hjem lan det. Det ble star tet an ti bio ti ka -
behand ling med G-pe ni cil lin og tobramycin in-
tra ve nøst. CRP steg til 260 mg/l, og blod kul tu rer 
vis te opp vekst av Sal mo nel la enteritidis. Be-
hand lin gen ble ett er re si stens be stem mel se skif tet 
til ciprofloksacin (400 mg in tra ve nøst tre gan ger 
dag lig), og pa si en ten ble raskt symp tom fri. En 
må ned se ne re had de han til ba ke fall av symp to-
mer og ble igjen inn lagt med salmonellasepsis, 
som re spon der te godt på ciprofloksacin. Ytt er li-
ge re en må ned ett er ble han akutt inn lagt med 
ledd smer ter, som ble tol ket som re ak tiv ar tritt 
ett er sal mo nel la in fek sjon. Han vis te i til legg frem 
noen uvan li ge ut slett på un der ar men, som ble 
tol ket som mu lig prednisolonbivirkning.

To må ne der ett er siste inn leg gel se ble pa si en-
ten inn lagt med symp to mer på luft veis in fek sjon 
uten re spi ra sjons svikt, og man star tet med både 
sep sis be hand ling og be hand ling med osel ta mi vir. 
Fem da ger tid li ge re var han vak si nert for ny in-
flu en sa (H1 N1). Vi rus prø ve fra nese og svelg var 
po si tiv for H1 N1, noe som be tyd de at han ikke 
had de fått eff ekt av vak si nen ett er så kort tid. Han 
ble ett er et kort opp hold ut skre vet med be skjed 
om å fort sett e oseltamivirbehandlingen hjem me.

Ett er den ne epi so den ble han ikke or dent lig 
bra. Han ble nok en gang inn lagt og gas tro sko-
pert, og i ven trik ke len så man tre rød li ge, pute for-
me de for and rin ger med hemangiomaktig ut -
seende. For and rin ge ne ble biop sert. Ved sam men-
lig ning av mak ro sko pisk gas tro sko pi funn med 
en do sko pi at las så man at fun net var patogno-
misk for gastrointestinalmanifestasjon av Kapo-
sis sar kom (2). Pa to lo gen ble bedt om å un der -
søke ven trik kel bi op si er med tan ke på dett e. Pa -
sien ten vis te også frem blå lil la hud for and rin ger 

Fi gur 1  Bil de av pa si en tens un der arm. Det ses blå lil la-far ge de knu ter i hu den.
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både på høy re un der arm og venst re vrist som 
had de økt i stør rel se de siste fem må ne de ne 
 (fi gur 1). Hud for and rin ger på ar men ble biop sert, 
og his to lo gisk un der sø kel se be kref tet Kaposis sar-
kom både i ven trik kel- (fi gur 2) og hud bi op si. 
Beg ge bi op si ene vis te HHV-8-po si ti vi tet (hu mant 
her pes vi rus 8). Lym fe knu te bi op si en fra fem år 
tid li ge re ble re vur dert til også å være for ene lig 
med Kaposis sar kom (fi gur 3). Ett er at dia gno sen 
var stilt, ble det star tet be hand ling med liposo-
malt doksorubicin in tra ve nøst. På tross av be-
hand lin gen ut vik let syk dom men seg vi de re med 
spred ning til le ve ren, og pa si en ten døde litt over 
to år ett er at dia gno sen var stilt.

Dis ku sjon

Hos vår pa si ent var til ba ke ven den de fe ber og 
for stør re de lym fe knu ter de do mi ne ren de 
symp to mer og funn over lang tid. Un der veis 
mis tenk te man sar koi do se med nyre aff ek sjon, 
da det pas set godt med sy ke his to ri en, og man 
ikke fant an nen sann syn lig dia gno se. Ett er 
lang va rig ut red ning fikk pa si en ten på vist klas-
sisk Kaposis sar kom med aff ek sjon av hud og 
vis cera (ven trik ke len). Im mun sup pres siv be-
hand ling er en med vir ken de fak tor for kli nisk 
syk doms ut vik ling av Kaposis sar kom, men vår 
pa si ent ble først be hand let med kor ti son når 
syk doms bil det al le re de var fullt ut vik let. Kor-
ti son kan li ke vel ha hatt be tyd ning for ut vik-
ling av le sjo ner på hu den og vis cera (3). Over 
fle re år had de pa si en ten man ge inn leg gel ser 
med in fek sjo ner, men vi fant ald ri tegn til 
 im mun svikt. Nyre bi op si en ble re vur dert av en 
pa to log ett er at dia gno sen Kaposis sar kom var 
stilt, men pa to lo gen kun ne ikke finne ty pis ke 
his to pa to lo gis ke tegn pas sen de til den ne syk-
dom men. Det er usik kert om Kaposis sar kom 
kan for kla re hele syk doms for lø pet hos den ne 
pa si en ten. Un der veis had de han fle re al vor li ge 
in fek sjons syk dom mer og fikk på vist in ter -
stitiell ne fritt av usik ker år sak. Noen av dis se 
sam ti di ge til stan de ne kan nep pe for kla res 
med Kaposis sar kom, og de kan der med for -
virre kli ni ke ren i det dia gnos tis ke ar bei det. 
Fem år før dia gno se tids punk tet ble det tatt en 
lym fe knu te bi op si fra arm hu len som ble be-
skre vet som ei en dom me lig, men hvor man 
ikke kom til noen klar kon klu sjon. Ved regrans-
king vis te den seg å være for ene lig med Kapo-
sis sar kom. Kan skje kun ne dia gno sen vært stilt 
tid li ge re om den ne bi op si en had de blitt sendt 
til sec ond opi ni on.

Kaposis sar kom er en mul ti fo kal, lav gra dig, 
vas ku lær tu mor som in vol ve rer hud, mukosa 

Fi gur 2  Bi op si fra ven trik kel slim hin nen med ka pil lær pro li fe ra sjon, eks tra va ser te ery tro cytt er og hemosiderin (pil).  
En mi to se i spo le for met, stromal cel le. HE-far get (he ma tok sy lin-eosin).

Fi gur 3  Lym fe knu te med ka pil lær pro li fe ra sjon. Spo le for me de cel ler og eks tra va ser te ery tro cytt er i kap se len (pil). 
 Normal lym fo id fol lik kel ne derst til høy re. HE-far get (he ma tok sy lin-eosin).
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Kaposis sar kom kan ku re res (11). Kaposis sar-
kom som er be gren set til hu den, re spon de rer 
nor malt godt på kje mo te ra pi, mens no du læ re 
le sjo ner er as so siert med kor te re pro gre sjons-
fri over le vel se (12). Det fin nes få ret nings lin jer 
for be hand ling, og for lø pet av syk dom men 
ved uli ke for mer for be hand ling er ho ved sa-
ke lig be skre vet i re tro spek ti ve ob ser va sjo  nelle 
stu di er med spri ken de funn. I en stu die had de 
55,5 % av pa si en te ne pro gre sjon av syk dom-
men, og 2,3 % var døde av Kaposis sar kom ett er 
me di an opp føl ging på 28 må ne der (12). I en 
an nen stu die var me di an pro gre sjons fri over-
le vel se 11,7 må ne der ett er sy ste misk kje mo -
tera pi, mens halv par ten var døde in nen 
28,5 må ne der (13). I en stu die fra Italia fant 
man at bare 12,2 % av pa si en ter med Kaposis 
sar kom døde av til stan den. Imid ler tid var 
 dett e en ko hort av eld re pa si en ter (me di an 
al der ved tids punkt for død var 82 år for kvin-
ner og 85 år for menn), og de fles te døde av 
hjer te- og kar syk dom mer (14).

Kon klu sjon

Ka sui stik ken be skri ver et lang truk kent og ut-
ford ren de dia gnos tisk ar beid som til slutt 
end te med at pa si en ten ble dia gnos ti sert med 
Kaposis sar kom. Kaposis sar kom er en sjel den 
fore kom men de kreft form i Norge. De fles te 
til fel ler fore kom mer hos mid del ald ren de 
menn fra mid del havs lan de ne og hos pa si en-
ter med aids (10). Si den til stan den er sjel den, 
og for di både kli nikk og his to pa to lo gis ke 
funn er uspe si fik ke, kan dia gnos tik ken være 
kre ven de.

Pa si en tens på rø ren de har sam tyk ket til at ar tik ke len 
pub li se res.

Mott att 13.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 8.11.2018, 
  godkjent 29.11.2018.

og vis cera (3). Syk dom men ble først be skre vet 
i fem ka sui stik ker av den øs ter riks ke le gen 
Moritz Kaposi i 1872, og han kal te til stan den 
«idiopathic mul tip le pigmented sarcoma» (4, 
5). I ka sui stik ke ne be skrev han ødem og blå-
lil la no du ler på hu den, mest på hen de ne og 
føtt e ne. Ved mik ro sko pisk un der sø kel se av 
hud bi op si er be skrev han små run de cel ler 
(spolceller), små hemorragiske om rå der med 
no du ler og pig ment (hemosiderin). Alle pa -
sien te ne døde i lø pet av to–tre år.

I 1994 iden ti fi ser te man her pes vi rus lig -
nende DNA-se kven ser hos aids pa si en ter som 
var as so siert med Kaposis sar kom (6), og dis se 
ble kalt hu mant her pes vi rus 8 (HHV-8). HHV-8 
er med lem av gammaherpesvirusfamilien. 
Gammaherpesvirus for år sa ker svuls ter, lymfo-
proliferative syk dom mer og lym fo mer hos 
men nes ker og dyr. Man mis ten ker at HHV-8 
ble spredt fra dyr i Af ri ka til men nes ker i mid-
del havs lan de ne. De fles te pri mæ re HHV-8- in-
fek sjo ner er asymp to mat is ke (3). Eks akt vi rus-
trans mi sjon er ikke kjent, men vi rus spres ved 
sek su ell om gang, og man fin ner vi rus også i 
spytt. Mor-barn-trans mi sjon av vi rus er på vist 
i Af ri ka (7). HHV-8 er nød ven dig, men ikke til-
strek ke lig, for ut vik ling av Kaposis sar kom (3).

Syk doms ut vik ling er av hen gig av med vir-
ken de fak to rer som kro nisk in flam ma sjon og 
im mun sup pre sjon (8). Hiv frem mer HHV-8- 
virus rep li ka sjo nen in di rek te ved å ned re gu -
lere im mun sy ste met og med pro duk sjon av 
cy to ki ner. Kaposis sar kom er den van lig ste 
svuls ten hos pa si en ter med aids, men hiv kan 
ikke ale ne for år sa ke Kaposis sar kom (6).

Det er stor va ria sjon i pre va lens av HHV-8, 
fra høy en de mis ke om rå der i Af ri ka sør for 
 Sa ha ra (30�–�70 %) via in ter me di ær høy pre va-
lens i mid del havs lan de ne (5�–�20 %) til lav pre-
va lens i Nord-Eu ro pa og Ja pan (< 5 %) (3, 9). 
HHV-8-pre va lens gjen spei ler fore koms ten av 
Kaposis sar kom i dis se lan de ne. Det rap por te-
res år lig bare tre–ni til fel ler av Kaposis sar kom 
til Kreft re gis te ret i Norge (2003�–�2012) (10).

Man de ler syk dom men inn i fire for mer 
 ba sert på epi de mio lo gi, til grunn lig gen de 
 år sak og kli nisk ut bre del se. Det er stort over-
lapp mel lom for me ne både når det gjel der 
kli nikk og pro gno se, men de mer in do lent for-
lø pen de til fel le ne har mest hud for and rin ger, 
mens de mer ag gres sivt for lø pen de i stør re 
grad in vol ve rer muc osa og vis cera. Klas sisk 
Kaposis sar kom fore kom mer of test hos eld re 
menn fra Øst-Eu ro pa og mid del havs lan de ne. 
En de misk Kaposis sar kom var den van lig ste for-
men i Af ri ka før aids-epi de mi en. I Ugan da ut-
gjor de Kaposis sar kom 3�–�9 % av alle kreftt il -
feller i 1971. Aidsassosiert Kaposis sar kom har 
blitt den do mi ne ren de for men i Af ri ka fra 
1980- åre ne. Aidsassosiert Kaposis sar kom har 
et mer ag gres sivt for løp enn en de misk Kaposis 
sar kom, men kan brem ses el ler gå i re gress 
ved god hiv-be hand ling. Iat ro gen Kaposis sar-
kom sees hos immunsupprimerte organtrans-
planterte pa si en ter, spe si elt hos et nis ke grup-
per som er ut satt for klas sisk Kaposis sar kom 
i mid del havs lan de ne (3). Den ak tu el le pa si en-
ten pas ser best inn i ka te go ri en klas sisk Kapo-
sis sar kom, ho ved sa ke lig på bak grunn av her-
komst og fra vær av hiv-in fek sjon og iat ro gen 
im mun sup pre sjon.

His to pa to lo gis ke funn er iden tis ke ved de 
fire for me ne, og det ty pis ke his to lo gis ke fun-
net er spolceller. Syk dom men progredierer i 
tre his to lo gis ke sta di er: Det før s te kal les 
«patch stage» og er pre get av fla te, ma ku lø se 
for and rin ger. Nes te sta di um kjen ne teg nes av 
plakk, mens det siste, tu mor sta di et, pre ges av 
no du læ re le sjo ner. De his to lo gis ke for and rin-
ge ne kan lett over se es (5).

Be hand ling av Kaposis sar kom va ri e rer av-
hen gig av den kli nis ke for men og symp to mer. 
Ved fra vær av symp to mer kan be hand ling av-
ven tes. Ak tu el le be hand lings for mer er kir ur-
gisk ek si sjon, lo kal be hand ling med in ter fe ron 
alfa-2b, strå le be hand ling og sy ste misk kje mo-
te ra pi (5). Si den det ikke fin nes be hand ling 
for å era di ke re HHV-8, er det om dis ku tert om 
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En tre år gam mel gutt  
med rygg smer ter, fe ber  
og cola far get urin

Ane mi hos barn er en van lig pro-
blem stil ling. År sa ken er noen gan ger 
van lig og lett å dia gnos ti se re, slik 
som jern man gel el ler in fek sjon. 
 And re gan ger mø ter man sjeld ne 
til stan der som ut ford rer kli ni ke ren, 
slik vår ka sui stikk il lust re rer.

En tre år gam mel gutt ble vur dert ved 
le ge vak ten grun net mage- og rygg-
smer ter. En uke før dett e had de han 
hatt øye- og øre be ten nel se og var blitt 
be hand let med per oralt pe ni cil lin og 
fucidin øye dråper med god eff ekt. Han 

had de nå fe ber, rygg smer ter og mis far get urin. 
Urinstiks vis te he mo glo bin 3+, ni tritt 1+, pro tein 
1+. C-re ak tivt pro tein (CRP) var 119 mg/l (< 5 mg/l).

Le ge vakt le ge mis tenk te urin veis in fek sjon, 
men øns ket å ute luk ke glomerulonefritt. Pa-
si en ten ble hen vist til bar ne av de ling.

Ved inn komst ble tid li ge re sy ke his to rie gjen nom-
gått. Som ett åring had de han vært inn lagt med 

sep sis uten sik kert in fek sjons fo kus. Sam me året 
had de han fått dia gnos ti sert ast ma og had de 
 si den hatt hyp pi ge luft veis in fek sjo ner. Han bruk te 
in ha la sjons ste ro i der fast (flutikason 50 μg x 2) 
og adrenergikum (sal bu ta mol 0,1 mg x 4). De 
siste må ne de ne had de han hatt in ter mitt e ren de 
smer ter i beg ge knær og var hen vist til bar ne  poli-
kli nikk.

Blod prø ver vis te he mo glo bin 11,4  g/dl 
(10,6�–�13,8 g/dl), leu ko cytt er 10,2 · 109/l (5,5�–�12,5 · 
109/l), trom bo cytt er 226 · 109/l (228�–�435 · 109/l) og 
CRP 142 mg/l. Urinstiks vis te he mo glo bin 1+, leu-
ko cytt er 1+ og pro tein 1+. Vakt ha ven de bar ne le ge 
vur der te det som en sann syn lig pyelonefritt og 
bar net ble ut skre vet med per oral mecillinamkur 
10 mg/kg x 3.

To da ger se ne re kom gutt en til plan lagt un-
der sø kel se på po li kli nik ken for ut red ning av 
kne smer te ne. Han var nå ikte risk og med be ty-
de lig re du sert all menn til stand og ble inn lagt. 
Han var afe bril og sir ku la to risk sta bil, men had-
de lett ta ky kar di med puls 135/mi nutt (70�–�110/
min) og blod trykk 90/50 mm Hg (80�–�105/40�–�60). 
Blod prø ver vis te he mo glo bin 7,0  g/dl, CRP 
83 mg/l og leu ko cytt er 15,9 · 109/l. Det ble star tet 
in tra ve nøs be hand ling med ampicillin og gen-
tamicin. Fle re dia gno ser ble nå vur dert, blant 
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an net glomerulonefritt, he mo ly tisk-ure misk syn-
drom og sep sis.

Ut slag på «blod» på urinstiks in di ke rer of test 
ery tro cytt er i uri nen (he ma tu ri), men kan 
al ter na tivt skyl des fritt he mo glo bin (he mo-
glo bi nu ri), som sann syn lig vis fore lå her. For-
skjel len kan van lig vis lett av kla res ved urin-
mikroskopi, som dess ver re ikke ble ut ført. 
Akutt glomerulonefritt hos barn pre sen te rer 
seg of test med he ma tu ri og symp to mer på 
væs ke over skudd, og noen kan ha ny re svikt. 
Van lig ste etio lo gi hos barn er strep to kokk-
in fek sjon i hals el ler øvre luft vei er. He mo ly-
tisk-ure misk syn drom ram mer i ho ved sak 
barn i al de ren 1�–�5 år og kjen ne teg nes av tria-
den he mo ly tisk ane mi, trom bo cy to pe ni og 
akutt ny re svikt. Pa si en te ne har ofte he ma -
turi (1).

Ul tra lyd av ab do men vis te en mo de rat for stør ret 
milt. Ul tra lyd av knær var upå fal len de. Bi li ru bin 
var 75 μmol/l (< 19 μmol/l), laktatdehydrogenase 
1 700 U/l (< 400 U/l), haptoglobin < 0,10  g/l 
(0,4�–�1,9 g/l), trom bo cytt er 248 · 109/l og re ti ku lo-
cytt er 95 · 109/l (36�–�60 · 109/l). Blod ut stryk vis te 
in gen schistocytter som for ven tet ved he mo ly tisk-
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ure misk syn drom, men granulocytose og mono-
cytose for en lig med in fek sjon el ler in flam ma sjon. 
Polyspesifikk («en kel») di rek te an ti glo bu lin test 
var po si tiv. Mono spe si fikk («ut vi det») di rek te an-
ti glo bu lin test var po si tiv på C3c og C3d, for en lig 
med au to im mun he mo ly tisk ane mi med kom ple-
ment ak ti ve ring.

Høyt bilirubinnivå ses ved le ver pa to lo gi og 
he mo ly se. Diff e ren si al dia gnos tik ken kan sø-
kes av klart ved spe si fikt å måle ukonjugert 
(in di rek te re age ren de) og kon ju gert (di rek te 
re age ren de) bi li ru bin. I prak sis kom mer man 
van lig vis til må let ved å sam men hol de total-
bilirubinverdier med and re le ver prø ver (først 
og fremst transaminaser) og hemolysepara-
metere (haptoglobin, laktatdehydrogenase og 
even tu elt ab so lutt re ti ku lo cytt-tall). I dett e 
til fel let var det høye bilirubinnivået helt klart 
for år sa ket av he mo ly se.

Ved au to im mun he mo ly tisk ane mi fore lig-
ger det au to an ti stoff mot ery tro cytt er, og syk-
doms grup pen inn de les i varmeantistofftype, 
kuldeantistofftype og blan det type. Til stan den 
er sjel den hos barn (2). Når en ane mi er vist å 
være he mo ly tisk, ut fø res di rek te an ti glo bu lin-
test (DAT, tid li ge re kalt di rek te Coombs’ test) 
for å på vi se au to im mun pa to ge ne se med im-
mun glo bu lin og/el ler kom ple ment pro tein på 
ery tro cytt over fla ten. Mono spe si fikk di rek te 
an ti glo bu lin test vi ser van lig vis IgG på ery tro-
cytt over fla ten ved varmeantistofftypen, men 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Fi gur 1  Hele opp sett et for Donath Land stei ners test. Det er he mo ly se i glass A1 som er for en lig med po si tiv test. Fi gur 2  He mo ly se i glass A1 er for en lig med po si tiv 
Donath Land stei ners test.

Ta bell 1  For løp av ver di er på hemolyseparametere un der til stan den.

Hemoglobin 
(g/dl)

Bilirubin  
(19 μmol/l)

Laktatdehydrogenase 
(U/l)

Dag -1 11,4 – –

Dag 1 7,0 75 Ikke analysert  
pga. hemolyse

6,6

6,3

Dag 2 6,0 40 1745

6,5 25 1592

Dag 3 4,6 11 1206

  Kontroll etter  
blodtransfusjon 7,3

Dag 4 6,6 21

Dag 5 6,3 6 863

Dag 6 6,8 9 739

Dag 7 7,7

Dag 8 7,7 7

Dag 9 Utreise 8,6

Dag 17 11,3 3

Dag 24 12,5

Dag 43 13,7
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ikke ved kuldeantistoffmediert syk dom (3, 4). 
Po si tiv prø ve på kom ple ment pro tein C3d og 
even tu elt C3c vi ser kom ple ment ak ti ve ring, 
som all tid fore lig ger ved au to im mun he mo-
ly tisk ane mi av kuldeantistofftype.

Vur de rin gen var nå at bar net had de he mo ly tisk 
ane mi som kom pli ka sjon til in fek sjon. Ved nye 
blod prø ver om kvel den var det ytt er li ge re fall i he-
mo glo bin ni vå fra 7,0 g/dl til 6,3 g/dl. Dett e ble vur-
dert som sann syn lig for tyn ning ett er væs ke til før sel.

På dag 2 ett er inn komst had de gutt en god all-
menn til stand, men sti gen de puls til 140�–�150/min 
ved ak ti vi tet. Han veg ret seg for å tisse grun net 
smer ter. Uri nen var cola far get uten koag ler. Gut-
ten var ty de lig ikte risk, men ble vur dert som kli-
nisk sta bil og man be slutt et å vente med blod-
trans fu sjon.

Au to im mun he mo ly tisk ane mi kan være pri-
mær el ler se kun dær til and re til stan der, of test 
lymfoproliferativ syk dom el ler en au to im-
mun til stand som sy ste misk lu pus erythema-
tosus, rev ma to id ar tritt el ler and re. Til stan den 
kan også ut lø ses av an ti bio ti ka el ler ikke-ste-
ro i de an ti in flam ma to ris ke le ge mid ler. I noen 
til fel ler kan en akutt in fek sjon være år sak til 
til stan den. I en fransk ko hort stu die med 265 
barn med au to im mun he mo ly tisk ane mi var 
til stan den postinfeksiøs hos 10 %, as so siert 
med an nen im mu no lo gisk syk dom hos 53 % 
og pri mær i 37 % av til fel le ne (2).

Tred je dag var all menn til stan den for ver ret, og 
gutt en kla get nå over smer ter i ledd og hode. Han 
var blek og had de øken de ta ky kar di med puls 150/
min og blod trykk 74/33 mm Hg. Nye blod prø ver 
vis te he mo glo bin 4,6 g/dl, og han fikk trans fu sjon 
av ery tro cytt er 5 ml/kg med bruk av blod var mer. 
Det ble nå gjort ny vur de ring av år sak til den au-

to  im mu ne he mo ly tis ke ane mi en. Fle re til stan der 
ble vur dert, her un der au to im mu ne syk dom mer, 
ma lig ni tet og im mun de fek ter som au to im munt 
lymfoproliferativt syn drom (ALPS) el ler al vor lig 
kom bi nert im mun svikt (se vere com bined im mu-
ne de fi cien cy, SCID). Man had de ikke ute luk ket at 
til stan den kun ne skyl des in fek sjon el ler være ut-
løst av mecillinambehandling. Det ble be stilt rev-
ma to lo gis ke prø ver, blod prø ver med hen blikk på 
Ep stein-Barr-vi rus, cytomegalovirus og par vo -
virus, prø ver fra nasopharynx med tan ke på My-
co plas ma pneumoniae, tarmpatogene mik ro ber 
samt lym fo cytt kvan ti te ring og væs ke strøms cy to-
me trisk sub klas si fi se ring av lym fo cytt er i blod. 
Ett er å ha kon fe rert med Av de ling for im mu no lo-
gi og trans fu sjons me di sin ble kuldeagglutininti-
trering re kvi rert, da se kun dært kuldeagglutinin-
syndrom var en mu lig diff e ren si al dia gno se. Ett er 
trans fu sjon steg Hb til 7,3 g/dl.

Ved au to im mun he mo ly tisk ane mi av kul-
deantistofftype for år sa ker au to an ti stoff et of-
test ag glu ti ne ring av røde blod cel ler og kal les 
da kuldeagglutinin. Kuldeagglutininer bin der 
seg til overflateantigen I el ler i på ery tro cyt -
tene (4, 5). Pri mær kuldeagglutininsykdom er 
for år sa ket av lymfoproliferativ ben margs syk-
dom, men fore kom mer ikke hos barn. Se kun-
dært kuldeagglutininsyndrom kan skyl des for 
eks em pel My co plas ma pneumoniae el ler Ep-
stein-Barr-vi rus. Ved dis se til stan de ne fin ner 
man i til legg til po si tiv di rek te an ti glo bu lin-
test for C3d et kuldeagglutinintiter på minst 
64, of test langt høy ere (4, 5).

I lø pet av de nes te da ge ne sank he mo glo bin  nivået 
igjen til 6,3 g/dl. Svar på kuldeagglutinintitrering 
vis te ti ter < 4 (< 32), og dett e stem te ikke med kul-
deagglutininsyndrom. Ved ny, sam let vur de ring 
av kli nis ke funn og ana ly se svar fant man at det 
hele kun ne være for en lig med en uvanlig dia -
gnose, pa rok sys mal kuldehemoglobinuri.

Pa rok sys mal kuldehemoglobinuri er en sjel-
den type au to im mun he mo ly tisk ane mi. He-
mo ly sen skyl des et bi fa sisk IgG-au to an ti stoff 
som kan på vi ses ved en spe si ell la bo ra to rie-
un der sø kel se, Donath-Land stei ners test.

Grun net sterk kli nisk mis tan ke om pa rok sys mal 
kuldehemoglobinuri ble det re kvi rert Donath-
Land stei ners test. Tes ten had de kun et par gan ger 
tid li ge re blitt ut ført ved la bo ra to ri et, og pro se  dyre 
for tes ten ble inn hen tet og gjen nom gått av le ger 
og bio in gen iør (6). Tes ten var klart po si tiv og be-
kref tet til stan den (fi gur 1, fi gur 2). Man klar te ikke 

Fi gur 3  Komplementmediert he mo ly se in du sert av bi fa-
sisk IgG (Donath-Land stei ners an ti stoff). Ved tem pe ra tur 
un der nor mal sen tral kropps tem pe ra tur bin des an ti stof-
fet til ery tro cytt over fla ten. An ti gen-an ti stoff-kom plek set 
bin der komplementproteinkompleks C1, som der ett er 
fik se rer og ak ti ve rer C2 og C4. Ett er opp var ming til 37° C 
sen tralt i krop pen bin des og spal tes C3. Dett e fø rer til 
 videre ak ti ve ring av den klas sis ke re ak sjons vei en, mens 
IgG nå løs ner fra cel le over fla ten. På føl gen de bin ding  
og spal ting av C5 ut lø ser den ter mi na le kom ple ment-
kas ka den med dan ning av mem bran att akk-kom plek set 
(C5b6789) og intravaskulær he mo ly se. I mind re grad 
blir C3b-opsoniserte ery tro cytt er også fagocytert i det 
mononukleære fa go cytt sy ste met (ekstravaskulær hemo -
lyse). På over le ven de ery tro cytt er spal tes C3b til blant 
an net C3c og C3d, som kan på vi ses ved di rek te an ti glo bu-
lin test (DAT) (3).
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økt opp merk som het på dia gno sen og lett e re 
til gjen ge lig Donath-Land stei ners test (8). Til-
stan den fore kom mer van lig vis hos små barn 
(me di an al der fem år), men er rap por tert i alle 
al ders grup per og er van li ge re hos gut ter 
(gutt:jen te-ra tio 2:1) (8).

Pa rok sys mal kuldehemoglobinuri hos barn 
de bu te rer van lig vis 1�–�2 uker i ett er kant av en 
in fek sjon, of test øvre luft veis in fek sjon. En rek-
ke etio lo gis ke agens er be skre vet, her un der 
varicellavirus, par vo vi rus, Ep stein-Barr-vi rus, 
cytomegalovirus, ade no vi rus, My co plas ma 
pneumoniae og Haemophilus influenzae (8, 
10). I man ge til fel ler greier man ikke på vi se 
etio lo gisk agens.

Pa to ge ne sen be ror på at et polyklonalt IgG-
au to an ti stoff bin der seg til P-an ti ge net på 
over fla ten av ery tro cytt e ne ved tem pe ra tu rer 
un der nor mal sen tral kropps tem pe ra tur. 
 Slike tem pe ra tu rer fore kom mer van lig vis i 
an sikt og eks tre mi te ter i kal de om gi vel ser 
 el ler i øvre gas tro in te sti nal ka nal ved inn tak 
av kald drikke el ler is krem (10). Ett er opp var-
ming vil an ti gen-an ti stoff-kom plek set ak ti ve-
re kom ple ment sy ste met, og re sul ta tet er in-
travaskulær he mo ly se (fi gur 3).

Det kli nis ke bil det do mi ne res av ane mi-
symp to mer, gjer ne med ik te rus og he mo glo-
bi nu ri. Epi so de ne med intravaskulær he mo ly-
se vil ofte ma ni fes te re seg ved ma ge smer ter, 
fe ber og cola far get urin. Hos barn har det vært 
be skre vet pal pa bel le ver og milt i 25 % av til fel-
le ne, og leu ko cy to se fore kom mer hyp pig (8).

La bo ra to rie mes sig fore lig ger he mo ly tisk 
ane mi med lav he mo glo bin og haptoglobin 

Ta bell 2  For må let med Donath-Land stei ners test er å be kref te at det fore lig ger et IgG-au to an ti stoff av type bi fa sisk 
hemolysin som bin der til ery tro cytt er ved lav tem pe ra tur (4 °C), mens he mo ly sen først skjer når prø ven in ku be res varmt. 
Tes ten ut fø res i fersk se rum prø ve som skil les varmt. Pa si ent se rum til sett es vas ke de P-po si ti ve ery tro cytt er (prø ve fra blod-
gi ver) i tre pa ral lel le opp sett (glass A1–3, B1–3 og C1–3). Tes ten er po si tiv der som pa si en tens se rum med el ler uten til satt 
kom ple ment (nor malt se rum) gir he mo ly se i et el ler beg ge glas se ne som først er in ku bert på is og der ett er ved 37 °C  
(A1 og A2). Det skal ikke være he mo ly se i noen av de and re glas se ne (6).

Glass merket A Glass merket B Glass merket C

Isbad i 30 minutter 
37 °C i 60 minutter

Isbad i 90 minutter 37 °C i 90 minutter

A1 
Pasientserum 
P+ celler

B1 
Pasientserum 
P+ celler

C1 
Pasientserum 
P+ celler

A2 
Pasientserum 
Normalt serum 
P+ celler

B2 
Pasientserum 
Normalt serum 
P+ celler

C2 
Pasientserum 
Normalt serum 
P+ celler

A3 
Normalt serum 
P+ celler

B3 
Normalt serum 
P+ celler

C3 
Normalt serum 
P+ celler

å på vi se ut lø sen de agens el ler un der lig gen de syk-
dom.

Ett er at dia gno sen var stilt, ble gutt en holdt 
bor te fra kul de, kal de drik ker og is, og det til kom 
in gen ytt er li ge re he mo ly se. All menn til stan den ble 
grad vis bedre, he mo glo bin ni vå et steg de nes te 
par da ge ne til 7,7 g/dl, og det var en be ty de lig 
retikulocytose. Ni da ger ett er inn komst ble han 
ut skre vet i god form, med til bud om åpen re tur 
ved nye symp to mer på ane mi. Det ble av talt 
ukent li ge kon trol ler med he ma to lo gis ke prø ver, 
hemolyseprøver (ta bell 1) og di rek te an ti glo bu lin-
test. For eld re ne ble in stru ert i at bar net skul le 
unn gå kul de eks po ne ring.

Ved kon troll åtte da ger ett er ut skriv ning var 
he mo glo bin ni vå et 11,3  g/dl. Haptoglobin var 
0,26 g/l og di rek te an ti glo bu lin test var fort satt 
po si tiv på C3d. Laktatdehydrogenase og bi li ru bin 
var nor ma li sert. Svar på kom ple ment fak to rer tatt 
un der opp hol det fore lå nå og vis te C3 1,19 g/l 
(0,83�–�1,65 g/l), C4 0,2 g/l (0,13�–�0,36 g/l) og he mo-
ly tisk ak ti vi tet/CH50 vis te 10�–�50 %, som er noe 
ned satt.

Først seks uker ett er syk doms de but var di rek te 
an ti glo bu lin test ne ga tiv, og det ble ut ført kulde-
provokasjonstest. Bar net fikk da gå uten dørs i 
5�–�10 °C i 10�–�20 mi nutt er og spi se en is. Han ble 
der ett er ob ser vert på av de lin gen. He mo glo bin 
holdt seg sta bil på 13,7 g/dl, og urinstiks var ne ga-
tiv. Ved vur de ring to da ger se ne re var det fort satt 
in gen kli nisk end ring, blod prø ve ne var nor ma le 
og bar net ble opp fatt et som friskt.

Dis ku sjon

Den ne ka sui stik ken be skri ver en uvan lig år sak 
til ane mi. Av au to im mu ne he mo ly tis ke ane-
mi er ut gjør kuldeantistofftype 25 % og om fat-
ter pri mær kro nisk kuldeagglutininsykdom, 
se kun dært kuldeagglutininsyndrom og pa-
rok sys mal kuldehemoglobinuri. De to først-
nevn te er ny lig om talt i Tids skrif tet og vil ikke 
bli be skre vet her (5). I en stor fransk ko hort-
stu die fant man kuldeantistofftype hos 11 % av 
barn med au to im mun he mo ly tisk ane mi (2).

Pa rok sys mal kuldehemoglobinuri, før s te 
gang be skre vet av Ju li us Donath og Karl Land-
stei ner i 1904 (7), fore kom mer eks tremt sjel-
den hos voks ne, men har vært an tatt å ut gjø re 
1�–�5 % av til fel le ne med au to im mun he mo ly tisk 
ane mi hos barn (4, 8). De siste åre ne har det i 
fle re stu di er vært rap por tert høy ere fore-
komst, opp til 32 % av til fel le ne med he mo ly-
tis ke ane mi hos barn (9). Dett e skyl des tro lig 

samt for høy et laktatdehydrogenase og bi li ru-
bin. He mo glo bin ni vå et vil i man ge til fel ler 
være svært lavt, gjer ne un der 5 g/dl. Kom pen-
sa sjon fra ben mar gen gir of test retikulo-
cytose, som hos vår pa si ent, men retikulocy-
topeni kan også fore kom me. Blod ut stry ket 
kan vise sfærocytter, anisocytose og polykro-
masi, men i mind re grad enn ved au to im mun 
he mo ly tisk ane mi av varmeantistofftype (10). 
Di rek te an ti glo bu lin test er van lig vis IgG- nega-
tiv for di au to an ti stoff et elueres ved den pa to-
ge ne tis ke pro ses sen, men er nes ten all tid po-
si tiv på C3d og ofte på C3c på grunn av kom-
ple ment ak ti ve rin gen (3, 10).

Dia gno sen be kref tes ved Donath-Land stei-
ners test (ta bell 2). Me to den ble be skre vet 
 før s te gang i 1904 og er svært spe si fikk (10). 
Sen si ti vi te ten er imid ler tid be gren set og 
falskt ne ga ti ve re sul ta ter fore kom mer re la tivt 
ofte, for di pa si en tens blod har lite gjen væ -
rende kom ple ment. For å øke sen si ti vi te ten 
kan prø ven til sett es kom ple ment i form av 
nor malt ferskt se rum. Ved vårt la bo ra to ri um 
er det nå inn ført pro se dy re for Donath-Land-
stei ners test.

Pa rok sys mal kuldehemoglobinuri er van-
lig vis selv hel bre den de, og ho ved be hand lin-
gen er å hind re kul de eks po ne ring så len ge 
au to an ti stof fet er ak tivt. I akutt fa sen kan 
imid ler tid he mo ly sen være al vor lig og inn tre 
raskt med et be ty de lig he mo glo bin fall på kort 
tid. Døds fall er rap por tert (8). Of test vil det 
være be hov for trans fu sjo ner. Spe si el le for-
holds reg ler bør tas un der trans fu sjo nen, og 
det an be fa les bruk av blod var mer, pa si en ten 
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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.

Takk til bio in gen iør Kari Moe ved Av de ling for im mu no lo gi 
og trans fu sjons me di sin på Hau ke land uni ver si tets sy ke-
hus for ana ly se og fo to gra fe ring av test re sul tat.

Mott att 20.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 30.11.2018, 
 godkjent 7.12.2018.

Kon klu sjon
Pa rok sys mal kuldehemoglobinuri er en sjel-
den form for postinfeksiøs ane mi hos barn. 
Donath-Land stei ners test er dia gnos tisk. Alle 
pa si en ter med au to im mun he mo ly tisk ane mi 
må ut re des nær me re for å be stem me sub ty pe, 
da den ne klas si fi se rin gen har av gjø ren de 
 te ra peu tis ke kon se kven ser.

må hol des varm og det må ikke gis trans fu-
sjon i kald eks tre mi tet (4). Hos de fles te vil 
til stan den gå over ett er noen uker. Re si di ve-
ren de el ler kro nisk for løp er svært sjel den og 
har stort sett vært be skre vet hos voks ne med 
til grunn lig gen de ma lig ni tet (11). Kor ti kos te-
roi der er ikke vist å ha eff ekt, mens rituksi-
mab el ler eculizumab har vært for søkt i en-
keltt il fel ler, med va ri e ren de eff ekt (3, 10).
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Lil la urin pose-syn drom

End ret urin far ge kan iblant ses ved 
til stan der som er as so siert med økt 
re nal ut skil ling av en do ge ne el ler 
ek so ge ne pig men ter. Lil la far get urin 
kan ska pe ho de bry, men bør lede 
tan ken mot en spe si fikk til stand.

En mann i 70-åre ne med mye lo dys-
plas tisk syn drom, kro nisk ny re syk-
dom sta di um 5 og per ma nent urin-
ka te ter på grunn av be nign pro sta-
ta hy per pla si, ble inn lagt i me di-
sinsk av de ling grun net av ta gen de 

urin pro duk sjon, ane mi og slapp het. Blod prø-
ver vis te makrocytær ane mi med he mo glo bin 
6,3 g/dl (13,5�–�16,5 g/dl) og gjen nom snitt lig cel-
le vo lum i de røde blod cel le ne (MCV) 104 fl 
(83�–�97 fl), uten øv ri ge ny til kom ne av vik. Det 
var ikke tegn til jern-, vi ta min B12- el ler fo lat-
man gel, og hel ler ikke hol de punkt for he mo-
ly se el ler blødningsanemi. Ane mi en ble til-
skre vet en kom bi na sjon av kro nisk ny re syk-
dom og myelodysplasi. Pa si en tens slapp het 
ble an tatt å være for år sa ket av ane mi, og han 
ble inn lagt for trans fu sjon og ob ser va sjon.

Det var ikke mu lig å på vi se sik kert av ta -

gende urin pro duk sjon, men nes te dag til kom 
lil la far get urin i ka te ter po sen (fi gur 1). Han 
had de ikke inn tatt mat, drikke el ler me di ka-
men ter som kun ne gi pigmenturi, som for 
eks em pel rød be ter el ler rifampicin. Trans fu-
sjo nen ble gjen nom ført uten pro ble mer el ler 
tegn til he mo ly tisk trans fu sjons re ak sjon. 
Blod prø ver vis te in gen tegn til he mo ly se, rab-
do myo ly se el ler hy per bi li ru bi ne mi, som kan 
føre til hen holds vis he mo glo bi nu ri, myoglo-
binuri og bilirubinuri.

Fun ne ne var for en lig med lil la urin pose-
syn drom, som er vårt for slag til norsk term 
for det eng els ke purp le uri ne bag syn drome 
(PUBS). Til stan den kan ses ved bakteriuri med 
vis se pa to ge ner. Strimmelundersøkelse av 
urin var po si tiv for leu ko cytt er med ne ga tiv 
ni tritt, og urin dyrk nin gen vis te sig ni fi kant 
vekst av både Proteus vulgaris og Enterococcus 
faecalis. Beg ge bak te ri e ne er as so siert med 
lil la urin pose-syn drom (1), og fun net støtt et 
der for dia gno sen. Bakteriurien ble tol ket som 
ko lo ni se ring av per ma nent urin ka te ter uten 
be hov for an ti bio ti ka be hand ling. Ka te te ret 
ble skif tet og urin far gen ble nor ma li sert. Vi 
fant in gen di rek te sam men heng mel lom pa-
si en tens ane mi og ut vik lin gen av lil la far get 
urin.
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Stavanger uni ver si tets sju ke hus
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Dis ku sjon
Lil la urin pose-syn drom ble først be skre vet i 
1978 (2), og skyl des bakteriuri med mik ro ber 
som kan om dan ne me ta bo litt er av den es sen-
si el le ami no sy ren tryp to fan til pig men ter 
som skil les ut i urin. Pig ment dan nin gen skjer 
gjen nom fle re steg (fi gur 2). Først deaminerer 
bak te ri er i tarm flo ra en tryp to fan til indol, 
som ab sor be res til sir ku la sjo nen. I le ve ren 
kon ju ge res indol til indoksylsulfat som ut skil-
les i uri nen (1). Noen bak te ri er, in klu dert 
E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterococcus, Pseu-
do mo nas og Providencia spp., pro du se rer en-
zy mer som om dan ner indoksylsulfat til in-
dok syl i urin vei ene (1, 3). I al ka lisk urin ok si-
de res in dok syl til indirubin og in di go, pig-
men ter med hen holds vis rød og blå far ge, 
som sam men re sul te rer i lil la far gen (3).

Som nav net til si er blir til stan den i ho ved sak 
sett hos pa si en ter med urin ka te ter. Det har 
blitt an tatt at en re ak sjon med plast kom po-
nen ter som po ly vi nyl klo rid i ka te ter slan gen 
er nød ven dig for å pro du se re den ak tu el le 
urin far gen (3, 4), men den ne teo ri en har blitt 
ut ford ret, da lil la far get urin også har blitt ob-
ser vert hos pa si en ter uten urin ka te ter (5, 6).

Til tross for at man ge pa si en ter har per ma-
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ter, noe som hos vår pa si ent før te til nor ma li-
se ring av urin far gen. An ti bio ti ka be hand ling 
gis ett er stan dard ret nings lin jer ved symp to-
mer og funn for en lig med urin veis in fek sjon.

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

Mott att 29.8.2018, før s te re vi sjon inn sendt 24.9.2018, 
 godkjent 23.11.2018.

nent urin ka te ter og bakteriuri med oven-
nevn te mik ro ber, er lil la urin pose-syn drom 
en re la tivt uvan lig til stand. Dett e kan vir ke 
pa ra dok salt, men kan til dels for kla res av at 
ikke alle stam mer av de re le van te bak te ri e ne 
pro du se rer de nød ven di ge en zy me ne for pig-
ment pro duk sjon (7). I til legg må sann syn lig-
vis en kom bi na sjon av fle re fak to rer være til 
ste de for at pig ment pro duk sjo nen skal være 
til strek ke lig til å gi en syn lig far ge end ring (7). 
Fak to rer som sig ni fi kant bakteriuri med høyt 
an tall bak te ri er, ade kvat tryp to fan inn tak, per-

ma nent urin ka te ter, al ka lisk urin, obs ti pa sjon 
og kro nisk ny re syk dom, vil alle kun ne bi dra 
til økt pig ment kon sen tra sjon i urin (7). Obs-
ti pa sjon og bak te ri ell over vekst i tar men med-
fø rer økt bak te ri ell deaminering av tryp to fan 
til indol som gir økt plas ma kon sen tra sjon og 
der av økt re nal ut skil ling (1, 7). Ny re svikt re-
du se rer re nal ut skil ling av indoksylsulfat og 
for sin ket eli mi na sjon av dett e pig ment sub-
stra tet gir bak te ri e ne i uri nen bedre tid til 
en zy ma tisk om dan ning og pigmentasjon (3).

Be hand lin gen in ne bæ rer skifte av urin ka te-

Fi gur 1  Ut snitt av pa si en tens ka te ter pose med lil la far get 
urin.

Lokalisasjon Risikofaktorer

Tarm
Tryptofaninntak

Obstipasjon
Bakteriell overvekst

Lever og  
sirkulasjon

Urinveier

Bakteriuri
Kronisk nyresykdom

Dehydrering
Alkalisk urin

Urinkateter (PVC)

Prosess

Bakteriell deaminering

Konjugering i lever

Bakterielle enzymer

Indol

Indoksyl

Indoksylsulfat

Indirubin (rød) Indigo (blå)

Tryptofan

Lilla urin

Fi gur 2  Ste ge ne i ut vik ling av lil la urin pose-syn drom (LUPS). Fi gu ren er om ar bei det ett er Kal si og med ar bei de re (3).
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Er det in ten sjo nen som tel ler?

Et nytt me di ka ment er til gjen ge - 
lig. Det ble tes tet i et ran do mi - 
sert kon trol lert for søk, som vis te  
3 % bed ring i fem års over le vel se  
sam men lig net med et eld re 
 medi ka ment. Det er van lig vis  
un der for stått at den ne for skjel- 
 len er be reg net ut fra prin sip pet  
om be hand lings in ten sjon  (inten- 
 ti on to treat, ITT), og man ge 
stu di er rap por te rer ute luk ken de 
behandlingsintensjonseffekten. 
Men er det bare dett e eff ekt -
målet vi er in ter es sert i?

Ide en bak behandlingsintensjonseffekten (ITT-
effekten) er en kel: Vi ran do mi se rer pa si en ter 
til for skjel  lige be hand lin ger, la oss si med et 
nytt og et gam melt me di ka ment. Der ett er stu-
de rer vi for skjel len i be hand lings eff ekt mel-
lom de som ble ran do mi sert til det nye me di-
ka men tet og de som ble ran do mi sert til det 
gam le me di ka men tet (fi gur 1). Eff ekt må let er 
til ta len de for di det kan tol kes kau salt, og i til-
legg er det ukom pli sert å be reg ne.

Det er li ke vel vik tig å for stå at behandlings-
intensjonseffekten ikke må ler eff ek ten av be-
hand lin gen i seg selv, men eff ek ten av å bli 
ran do mi sert til be hand ling. Grun nen er at 
noen pa si en ter ikke føl ger be hand lings re gi-
met de ble ran do mi sert til. For eks em pel 
glem mer noen pa si en ter å ta me di si ne ne 
sine, og noen pa si en ter tar and re me di si ner 
enn de som ble for skre vet. Behandlingsinten-
sjonseffekten må der for tol kes var somt, spe-
si elt i så kal te ikke-un der le gen hets stu di er (1). 
Anta at vi skal sam men lig ne to ko le ste rol sen-
ken de me di ka men ter. Det gam le me di ka men-
tet gir en mild og ufar lig bi virk ning slik at 
20 % ikke tar me di ka men tet som fore skre vet. 
Det nye me di ka men tet har ikke den ne bi virk-
nin gen, og bare 10 % av pa si en te ne tar ikke 
dett e me di ka men tet som fore skre vet. En ran-
do mi sert stu die rap por te rer at det nye me di-
ka men tet ikke er un der le gent ett er å ha reg-
net ut en behandlingsintensjonseffekt. Men 
kan skje er eff ekt må let på vir ket av for skjel len 
i ett er le vel se? Hvis alle tok me di ka men tet 
som fore skre vet i hver grup pe, ville det kan-
skje vise seg at det gam le me di ka men tet er 
bedre enn det nye. Og hva hvis den ne tri vi el le 

bi virk nin gen lett kan unn gås med et en kelt 
hver dags lig til tak?

Rea lis tisk eff ekt mål?
Man ge me ner li ke vel at behandlingsinten-
sjonseffekten gir et rea lis tisk eff ekt mål: Vi kan 
ikke for ven te at alle pa si en ter føl ger be hand-
lings pla nen i en van lig kli nisk hver dag, og 
behandlingsintensjonseffekten «tar høy de for 
dett e». Men selv om vi ikke for ven ter full ett er-
le vel se i van lig kli nisk prak sis, er ikke behand-
lingsintensjonseffekten nød ven dig vis re pre-
sen ta tiv, og den lø ser ikke pro ble me ne knytt et 
til ge ne ra li ser bar het i ran do mi ser te kli nis ke 
stu di er. Tvert imot er det man ge grun ner til å 
anta at behandlingsintensjonseffekten ikke 
er re pre sen ta tiv (2).

Det er også van lig å anta at behandlings-
intensjonseffekten er et kon ser va tivt eff ekt-
mål. Ar gu men tet er gjer ne at den re el le eff ek-
ten blir ut van net for di noen pa si en ter ikke 
føl ger be hand lings pla nen. Dett e er an ta ge lig 
rik tig i man ge sce na rio er, men for kla rin gen 
er bare ga ran tert å være gyl dig hvis vi an tar 
at eff ek ten har sam me ret ning hos alle in di vi-
der. La oss si at et an ti koa gu le ren de me di ka-
ment har guns tig behandlingsintensjons-
effekt på over le vel sen til pa si en ter med at rie-
flim mer. For å hev de at eff ek ten er kon ser va-
tiv, må vi egent lig anta at alle pa si en te ne har 
guns tig eff ekt av an ti koa gu la sjon på over le-
vel se. I me to de litt e ra tu ren kal les dett e at ef-
fek ten er mo no ton, og en slik monotonisitet er 
ikke opp lagt. Blant an net er det mu lig at et 
få tall pa si en ter som får an ti koa gu la sjons -
behand ling, dør tid lig av hjer ne blød ning.

I de man ge si tua sjo ne ne hvor behandlings-
intensjonseffekten er et kon ser va tivt mål, har 
vi li ke vel et pro blem når vi skal stu de re bi virk-
nin ger av me di si ner, for di vi ri si ke rer å sy ste-
ma tisk un der es ti me re dem.

Tolk tal le ne var somt
Hvis jeg var pa si ent og skul le vel ge mel lom 
me di ka men ter, ville jeg helst ha sam men lig-
net et hy po te tisk sce na rio der alle tok det nye 
me di ka men tet som fore skre vet med et an net 
sce na rio der alle tok det gam le me di ka men tet 
som fore skre vet. Pro ble met er selv føl ge lig at 
det er umu lig å ob ser ve re slike sce na rio er. I 
ste det har det vært van lig å gjø re enk le per 
pro to koll-ana ly ser, dvs. å be gren se ana ly sen 
til kun å om fatt e de pa si en te ne som til en hver 
tid har full ett er le vel se. Slike ana ly ser er ikke 
ide el le for di de ram mes av se lek sjons skjev het: 
Pa si en te ne med full ett er le vel se har ofte en 
an nen syk doms ri si ko enn pa si en te ne med 
mang len de ett er le vel se.

Den beste stra te gi en er tro lig å be reg ne  fle re 

eff ekt mål og å vur de re svak he te ne ved de uli ke 
må le ne. Vi bru ker alt så fle re me to der for å 
nær me oss det rik ti ge sva ret. Før et le ge mid del 
får mar keds til la tel se, stil les det krav om at 
både behandlingsintensjonseffekter og per 
pro to koll-eff ek ter opp gis. De siste åre ne har 
det dess uten blitt ut vik let fle re nye sta tis tis ke 
me to der (kau sa le mo del ler) for å be reg ne per 
pro to koll-eff ek ter. Dis se me to de ne kre ver mye 
ster ke re an ta gel ser enn me to de ne for behand-
lingsintensjonseffekter, men de re du se rer pro-
ble me ne med se lek sjons skjev het sam men lig-
net med tra di sjo nel le per pro to koll-ana ly ser 
(3). Ett er min me ning kan slike me to der gi 
vik tig til leggs in for ma sjon i man ge kli nis ke 
stu di er.
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Fi gur 1  Hva skal vi gjø re med pa si en te ne som ikke  
føl ger pro to kol len? Når vi be reg ner behandlingsinten- 
sjonseffekter, in klu de res dis se pa si en te ne i ana ly sen.  
Når vi be reg ner tra di sjo nel le per pro to koll-eff ek ter,   
eks klu de res dis se pa si en te ne fra ana ly sen.
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På lag med frem ti den

Dr. Sver re Hå kon Evju i Narvik om ta ler seg som kro nisk po si tiv. Med den inn stil lin gen har han blitt  
en vik tig på dri ver for end ring og ut vik ling mot frem ti dens Hel se-Norge.

Ja, hvor for vil dere in ter vjue meg? Jeg blir 
litt und ren de til sånt, star ter Evju ut.

Han kom mer rett fra natt e vakt, med 
litt spar som me lig natt e søvn. Vi sitt er 
på kon to ret på le ge vak ten i Narvik. Det 
ban ker på dø ren, og en av sy ke plei er ne 

fra akutt mott a ket rett borti gan gen kom mer 
inn med en kaff e kan ne og to små ka ke styk-
ker.
– Vi sku’ bære kom me med litt forsyninge 
her. Skal dok ker ha litt mer kaff e?

– Det var nå vel dig snilt, hal lo, ser du for 
noen fan tas tis ke kol le g er jeg har her?

– Jam men, vi e jo hel dig som har han 
Sver re Hå kon, så det e det som e greia her, 
sier hun, og smi ler på vei ut dø ren.

En ar beids dag i end ring
Sver re Hå kon Evju voks te opp med en mor 
som var sy ke plei er, og en far som ar bei det 

nær full tid som dyr le ge. I man gel på bar ne-
ha ge plass ble unge Evju en tid plas sert  
i pap pas dyr le ge bil og frak tet med på opp-
drag for folk og fe. I ett er tid er ar beids mo ral 
og høfl ig het noe av det vik tig ste han har 
med seg hjem me fra.

Da ti den kom for ut dan nings valg, var det 
et ret nings valg inn i dy re nes el ler men nes-
ke nes ver den. Ett er leng re tids in ter ne run-
der med seg selv, lan det han på at men nes-
ker var hans vei å gå. Slik ble det me di sin - 
stu di et. Ett er den nød ven di ge turnusregla, 
tok han noen lan ge steg i ret ning kar dio lo gi.

– Men da ti den var inne for siste del av  
spe sia li se rin gen, fikk vi vår førs te fød te. Og 
det ble for meg uak tu elt å skul le be dri ve 
ha sar di øs pend ling mel lom Narvik og  
Tromsø.

En kom mu nal fast lønns stil ling var til gjen-
ge lig på An ke nes. Der har Evju vært si den og 

har ikke ang ret ett se kund. Li ke vel har ikke 
vir ke lig he ten vært til å unn gå.

– Det er klart jeg har mer ket at hver da gen 
for fast le gen har end ret seg. Det er mind re 
og mind re pa si ent kon takt og sta dig fle re 
ad mi nist ra ti ve opp ga ver. Fort sett er det 
sånn, ri si ke rer vi å bli en fast lege by rå krat, 
ikke en fast le ge for pa si en te ne.

I dag job ber han 50 % på An ke nes og har 
tak ket ja til halv stil ling som kom mu ne over-
le ge i Narvik.

– Fa ren med 50/50 er at det fort blir 80/80. 
Men vi får se.

Til bu de ne har vært der, om å be ve ge seg 
helt vekk fra kli nisk prak sis og inn i mer 
ad mi nist ra ti ve ar beids for hold. For Evju 
hand ler det til sta dig het om vei valg. Han gir 
ikke slipp på kli nik ken så lett.

– Jeg vet fra tid li ge re når jeg har vært bor te 
fra det kli nis ke og hatt mer ad mi nist ra ti ve 
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opp ga ver, at det er vel dig kre ven de å kom me 
til ba ke. Det er fersk va re. Så jeg prø ver nok 
en gang en ba lan se kunst.

In klu de ren de makt
Med unn tak av noen stu die år har han hele 
ti den holdt seg i hjem trak te ne. Det er ikke 
man gel på am bi sjo ner det er snakk om.  
Evju er full av blomst ren de ide er for Hel se-
Norges frem tid, et en ga sje ment alle som 
mø ter ham får ta del i.

– De som skal lage nye ru ti ner el ler nye 
ut for min ger me ner det utvil somt godt, men 
de er langt fra der fa get ut ø ves. For meg er 
det vik tig å være til ste de der det kli nis ke 
fore går der som jeg skal kun ne på vir ke plan-
ar bei det.

For Sver re Hå kon Evju er det av gjø ren de at 
end rin ge ne i Hel se-Norge kom mer in nen fra.

– Vi kan ikke hol de fast i at ting skal være 
som før og bli for ban na for at de ikke er det. 
Men de end rin ge ne det er be hov for, får mye 
stør re gjen nom slags kraft hvis alle er med på 
det. Det hand ler ikke bare om å in klu de re, 
men å lytt e fra star ten av, sier Evju.

Han kal ler det for In clud ing Power, men 
tar seg i det:

– På godt norsk må de som skal være med 
på end rin ge ne in klu de res og være med fra 
star ten av. Det fun ker ikke å kom me med 
på legg. Å gjø re det sam men har stør re virk-
ning enn å si «skal» og «må». End rin ge ne  
må kom me fra bun nen og opp. Den ty pen 
in klu de ring har det vært et gan ske stort 
fra vær av.

De enk le løs nin ge ne
Man ge kjen ner Evju best fra en ga sje men tet 
for nett opp det pre hos pi ta le. Som han selv 
sier, er det vik tig å ha beg ge føtt e ne på jor-
den.

– Får du ikke gjort noe med A-en, hjel per 
det ikke å ha PET-skan på sy ke hu set. Det er 
det som har vært mitt en ga sje ment både 
med akutt me di sin kur se ne og med vill-
marks me di sin. Det al ler vik tig ste er det 
før s te til ta ket som gjø res.

Det hand ler om å se mu lig he ter, ikke 
be grens nin ger.

Til fel dig he te ne ville det slik at en ame ri-
kansk kol le ga som had de hav net i Narvik 
in tro du ser te den nok så ny ut dan ne de Evju 
for Ad van ced wil der ness life sup port (AWLS). 
Ett er å ha blitt lok ket med over At lan te ren 
på en kon fe ran se om te ma et, var dok to ren 

fra Narvik solgt. Det siste drøye ti å ret har  
11 kurs i Vill marks me di sin vært holdt i røff 
na tur uten for Narvik.

– Kur set kan være et på fyll til al le re de 
dyk -ti ge hel se ar bei de re. Det er akutt me di sin 
«uten for bo ken». Vi job ber med å im pro vi se re 
og sto le på egne fer dig he ter i ut ford ren de 
si tua sjo ner med lite res sur ser, sier Evju.

– Vi er ver ken ane ste si le ger el ler eks per ter 
på noen måte. Men vi dril ler på de enk le 
tin ge ne. Da blir det enk le re å gjø re valg når 
du se ne re står i vir ke li ge si tua sjo ner. Make it 
simp le, make it work! Æ e en en kel mainn.

Smar te re res surs bruk
Vi for la ter le ge vak ten og tar en rund tur  
i Narvik. Fu ru mo en, tom ten til det nye sy ke-
hu set (UNN Narvik), står åpen og klar. Tun-
nel gjen nom slaget er gjort, den som skal 
føre blå ly se ne gjen nom ber get fra E10,  
Hå lo ga lands brua, og rett til akutt mott a ket.

Godt oppi fjell si den og med dags ly set på 
vår side er det rom for vid strak te tan ker. 
Ennå lig ger tom ten brakk, men an leggs - 
ma ski ne ne, brak ke ne og det på fal len de 
tunellhullet i fjel let vit ner om at end ring  
er på vei.

– Jeg prø ver å løf te blik ket litt og se en 
stør re sam men heng. Det er en ut ford ring at 
hel se øko no mi en er bygd opp i uli ke si lo er. 
Vi kla rer ikke få dratt ut hele po ten si a let når 
alle ver ner om egne bud sjett er. Det in ves te-
res mang fol di ge mil li ar der i nye sy ke hus-
bygg. Hvor dan skal vi kla re å til pas se oss  
og møte de ut ford rin ge ne som kom mer de 
nes te ti å re ne? Vi må i hvert fall sam ar bei de 
på tvers av si lo ene.

In gen kan spå inn i frem ti den. Men Evju 
har stått i stor men før og for søkt å stil le 
spørs mål. Da den nye sy ke hus pla nen kom  
i 2015, var det sy ke hus al li an sens opp ga ve  
å stil le spørs mål, prø ve å få alle kor te ne på 
bor det. Den gang var det sto re spørs må let 
om et akutt sy ke hus kun ne være et akutt- 
 sy ke hus uten akutt ki rur gi. De batt en ras te.

Evju ble for man ge i Nordland kjent i den 
pe ri oden for sitt en ga sje ment i sy ke hus al li-
an sen. Han ble kå ret Årets nord len ding 2015 
ett er å ha stått i spis sen for det han un der-
stre ker ikke var et so lo løp.

– Vi var hel ler ikke en ak sjo nist grup pe, 
men vi øns ket å få fakta på bor det. Vi skrev 
helt be visst «Blør vi sak te re?» med spørs-
måls tegn, ikke ut rops tegn.

I dag, noen år ett er den for ri ge na sjo na le 
sy ke hus pla nen, opp le ver Evju at vin den har 
snudd. Generellkirurgi kan se ut til å over - 
le ve. Lo kal sy ke hu se nes funk sjon ser ut til  
å bli aner kjent som en vik tig res surs, og ikke 
en lur ve te ut gifts post.

– To nen over for mind re sy ke hus har end-
ret seg. Stør re mil jø er sitt er på spe sia li ser te 

funk sjo ner, og nå ser fle re ut til å verd sett e 
den av las ten de funk sjo nen lo kal sy ke hu se ne 
har.

De batt en rundt for ri ge sy ke hus plan har 
lagt seg. Nå er det nye te ma er som dis ku te-
res. Men Evju har pro ses sen fra for ri ge om-
gang fort satt friskt i min ne.

– At Ma rit Her man sen og sty ret i Le ge for-
en in gen den gang tok seg tid til å kom me 
opp hit til Nord-Norge og lytt e, var av gjø r- 
en de. Må ten de gikk til kil de ne i dis trik tet for 
å in klu de re oss, var så vik tig. Jeg fø ler en evig 
kjær lig het til for en in gen ett er det, sier Evju.

In gen rø rer fjel let
Vi kjø rer noen høy de me ter til opp i fjell - 
si den. Her er ny vei, an leggs virk som het, nye 
hus. Nar vik fjel let og Narvik fikk i 2018 sta tus 
som lo ka li tet for Norges søk nad om al pint-
VM i 2027. Her er det al le re de ty de lig smurt 
tjukt med kløkt og ka pi tal opp ett er ber get.

Det byg ges ny gon dol ba ne. Hytt e felt ut vik-
les, bu tikk og kafé, ski ut leie og hva-enn-du-
kan-ten ke-deg er i ferd med å kom me på 
plass.

Ikke uven tet har Evju hatt en fin ger med  
i spil let også her. Da søk na den skul le ha et 
hel se ka pitt el, kom kom pe tan sen godt med.

– Nok en gang har det vært utro lig å se 
hvor man ge dyk ti ge folk som stil ler opp og 
vil få til noe.

Narvik er for de fles te kjent som utskips-
havn for malm frak tet fra gru ver i Nord- 
Sve ri ge. Det er fort satt to ne an gi ven de for 
byen.

El lers har Narviks næ rings liv fått kjen ne 
på det siste ti å rets sving nin ger i ver dens-
mar ke det.

Man ge ar beids plas ser for svant da Hur tig-
ru ta ett er 100 år i Narvik valg te å flytt e  
ho ved kvar te ret til Tromsø for å spa re på 
kost na de ne. Fle re hund re ar beids plas ser 
for svant i 2012 da sol cel le even ty ret til REC 
buk ket un der i fi nans kri sen.

– Vi har mått et ten ke nytt om hva vi har  
å by på. For hva er det de ikke kan ta fra oss? 
Nar vik fjel let. De in ves te rin ge ne som gjø res 
her er vir ke li ge in ves te rin ger for frem ti den.

Smart sam hand ling
Da gens brenn he te sak er at ord nin gen med 
et fel les akutt me di sinsk mott ak, FAM, tas 
med over i det nye sy ke hu set. Sam lo ka li sert 
le ge vakt og akutt mott ak er på sin plass i en 
by som Narvik, me ner Evju.

– Av stand be tyr noe, og på et fel les mott ak 

«Vi kan ikke holde fast i at 
ting skal være som før og bli 
forbanna for at de ikke er det»

«Det handler ikke bare om 
å inkludere, men å lytte fra 
starten av»
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får vi raskt tak i dyk ti ge og er far ne med - 
ar bei de re. Man ge sy ke hus har gått vekk fra 
den ne løs nin gen, men i en by som vår er det 
et vik tig sent rum for kom pe tan se de ling og 
eff ek tiv res surs bruk.

I høst stod Evju i bre sjen for en na sjo nal 
hel se kon fe ran se i Narvik, med nav net Frem-
ti dens (smart-) hel se tje nes te. Må let var å vise 
at man i Narvik tør å ten ke an ner le des.

– Sam hand lings re for men er én ting, men 
nå må vi få det til. Make it hap pen.

Det hand ler om smart tek no lo gi og smart 
sam hand ling. Ide ene er man ge. Evju har 
vi sjo ner om at Narvik kan bli are na en for  
å eks pe ri men te re med frem ti dens hel se - 
løs nin ger.

– SUBSS, sier Evju, og blun ker med øyet.
– Alt så: et Si mu le rings-, Ut vik lings- og 

BeredskapssamtreningsSenter. På Uni ver si-
te tet i Tromsøs av de ling Narvik lig ger det et 
ufor løst po ten si al i tek no lo gi ut dan nin ge ne, 
som med sin kunn skap vil kun ne stå for 
drift og ut vik ling. Kob ler man dett e sam-
men med hel se, brann, po li ti og hel se ut dan-
nin ger sitt be hov for øv ings lo ka ler, blir 
mu lig he te ne man ge.

For Evju er det en kelt. Det hand ler om  
å bedre sam hand ling på ska de sted. Det 

hand ler om at alle nød eta te ne kjen ner til de 
sam me al go rit me ne, og det hand ler om å 
red de liv.

– Det hand ler om å ha en are na for å trene, 
ved li ke hol de og ut vik le kunn skap, også di gi - 
talt. For hel se ar bei de re i kom mu ne, dis trikt 
og spe sia list hel se tje nes te – alle sam men.

– Når po li ti- og brann ve sen er sam kjørt 
med de al go rit me ne hel se ve se net bru ker,  
så vil det øke sann syn lig he ten for bedre 
be hand ling av pa si en ten på ska de ste det.  
Det ko ker ned til funk sjo na li tet og bruk av 
res sur ser. Men jeg tror det vil gå seg til, der 
er jeg kro nisk frem over lent og po si tiv.

Hånd fast av kob ling
Vi kjø rer ned mot Narvik sent rum. I lø pet av 
et par svin ger har Evju løst litt fa mi lie lo gi-
stikk på te le fo nen, vist frem uni ver si te tets 
lo ka ler og pekt på ut sik ten her fra høy den. 
Han er eff ek tiv som få, men også klar over at 
et utrett e lig en ga sje ment kan bli hans bane 
om han ikke er på vakt.

Det går litt i bøl ger, men noen gan ger må 
han bare trek ke ut plug gen. Kob le fra. Trene. 
Være med fa mi li en, som er hans per son li ge 
«dockingstasjon». Han li ker å rei se til fa mi-
lie hu set på Tjeld øya, hytt a uten strøm og 
vann på fjel let, el ler svi ger fa mi li en i Gud-
brands da len.

– Å måke, skyve stein, ar bei de med noe 
fy sisk, det gjør meg godt. En fin og hånd fast 
av kob ling fra fast le ge kon to rets mil li gram 
og mik ro en he ter på me di ka ment og hel se. 
Det er godt å bare få se ting gjort.

CHRIS TI NA SVAN STRØM
christina@svanstrom.no

«Måten de gikk til kildene  
i distriktet for å inkludere oss, 
var så viktig. Jeg føler en evig 
kjærlighet til foreningen  
etter det»

SVER RE HÅ KON EVJU

Født 1971

Gift, 2 barn

Psy ko lo gi grunn fag, Uni ver si te tet i Tromsø 
1990�–�91

Me di sinsk em bets stu di um, Uni ver si te tet  
i Tromsø 1994�–�2001

Spe sia list i all menn me di sin 2011

Kurs an svar lig vill marks me di sin (AWLS), 
Uni ver si te tet i Tromsø 2013–d.d.

Med lem i Sy ke hus al li an sen 2015–d.d.

Sty re med lem Uni ver si tets sy ke hu set Nord-
Norge 2018–d.d.

Sty re med lem i Norsk Le ge vakt fo rum 2015–
d.d.
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PER SON LI  GE OPP LE VEL SER

Håp – selv når det  
nes ten ikke fin nes

Pa si en ter med dø de li ge dia gno-
ser tren ger håp. Le gens inn stil-
ling kan bety mye for å finne 
me ning med til væ rel sen når 
ti den er be gren set.

Le gens blikk flak ker mel lom pa si en ten – 
min kone – og ar ket han har i hån den. Han 
har fått den utakk nem li ge opp ga ven å for-
mid le sva ret på vevs prø ven til pa si en ten, 
som ny lig er ope rert for en svulst. Han har 
ald ri snak ket med henne tid li ge re.

Le gen be gyn ner med å be skri ve dia gno-
sen, en al vor lig kreft syk dom. Så fort sett er 
han med kort be skri vel se av det be gren se de 
be hand lings til bu det, før han av slutt er med 
å snakke om hvor lei seg han er, og hvor 
van ske lig det er å mått e gi en slik be skjed. 
Der ett er ser han igjen ned i bord pla ten før 
han tryk ker oss raskt i hån den. Vi går ut av 
rom met – søn der knus te beg ge to – og uten 
håp i sik te.

Ikke le gens opp le vel se, men pa si en tens
Det vik ti ge her er ikke le gens ube hjel pe li ge 
be merk ning om eget ube hag, men at han 
ikke tok ut gangs punkt i pa si en tens si tua-
sjon – til sy ne la ten de helt uten for stå el se  
for hva en slik be skjed in ne bæ rer for den  
og dem det gjel der.

Hva får så oss le ger til å opp fø re oss som 
gu der som tror vi vet når noen skal dø, og 
tror at vi vet at li vet frem til dø den vil bli 
ule ve lig? Es sen sen i den be skje den vi fikk 
var at li vet kom til å bli så ille at det var like 

godt å dø med en gang. Slik vir ket i hvert fall 
sam ta len på oss. Ikke ett ord om at li vet, til 
tross for dia gno sen, fort satt var noe å leve 
for. Pa si en ten fikk inn trykk av at det li vet 
som sto for an henne nep pe ville vare mer 
enn få må ne der, selv om det ikke ble sagt.

Min kone lev de i to år ett er den ne før s te 
be skje den. Det er be ty de lig len ger enn 
 me di an over le vel se for den ne svulstt ype.  
I den ne pe ri oden mått e hun mo bi li se re mye 
men tal kraft for å leve li vet mak si malt og 
sam ti dig for be re de seg på dø den. Jeg vet  
det ville vært lett e re for henne der som le gen 
som for mid let dia gno sen sam ti dig kun ne 
ha gitt henne en el ler an nen form for håp. 
For hva viss te le gen om den ne uni ke pa si en-
tens syk dom, el ler hen nes ev ner til å mo bi li-
se re håp, til å fylle li vet med ak ti vi te ter, og  
til å bi dra til me ning med tre ning, kost hold 
og men tal mo bi li se ring?

Så godt som mu lig
Le ger som ikke ev ner å in stal le re håp ved 
 dø de lig syk dom, bur de ikke over brin ge 
dia gno ser. Med håp me ner jeg ikke fals ke 
for håp nin ger knytt et til mi ra ku lø se be hand-
lings for mer, men håp om å få et så godt og 
så langt liv som mu lig. Le ger må kun ne si 
noe om at noen pa si en ter vil leve leng re  
enn gjen nom snitt et, og at man ge le ver 
gan ske gode liv til tross for at de har en 
uhel bre de lig syk dom. Mye kan være friskt 
og gi me ning, selv i en kropp med vel dig 
syke or ga ner.

I de to åre ne som pa si en ten fikk leve ett er 
at dia gno sen var fast slått, var hun i kon takt 
med over 15 le ger, og alle dis se pas set på å si 
noe som ga håp el ler trøst. De støtt et hen nes 
ak ti ve hold ning til det hun kun ne gjø re: 
trene, rei se, være sam men med fa mi li en så 
langt kref te ne rakk. Ikke i strid med rea li te-
te ne, men in nen for en me di sinsk vir ke lig-
het, for den ne uni ke pa si en ten, på dett e 
tids punk tet i for lø pet. Det støtt et henne til  
å gjø re rik ti ge ting for å opp rett hol de funk-
sjon, og me ning fra time til time, dag til dag.

Min er fa ring er li ke vel at his to ri en fra det 
før s te mø tet ikke er ene stå en de. Jeg føl ger 

selv opp pa si en ter med spred ning av uhel-
bre de lig kreft. De for tel ler om lig nen de 
his to ri er. De kan stå på le ge mid ler som  
har po si ti ve eff ek ter på hel sen, som for -
lenger de res liv, og som får svuls ter til å bli 
mind re. Det er pa si en te ne lyk ke lig for, men 
de  und rer seg over at noen av le ge ne som 
føl ger dem ikke ser ut til tro på dis se eff ek -
tene. De gle der seg ikke med pa si en ten,  
men gir hel ler inn trykk av at dett e er for 
godt til å være sant.

Re spekt for usik ker he ten
Det vil ald ri bli mu lig for le ger å fast slå hvor 
len ge pa si en ter med al vor lig kreft syk dom 
vil leve. Vi kan pre di ke re, es ti me re, anta,  
tro og tip pe, og kan sy nes vi er flin ke hvis  
vi treff er godt i et es ti mat. Vi bør ha stør re 
re spekt for usik ker he ten, og la den kom me 
pa si en ten til gode. Å in stal le re håp er ikke 
en urea lis tisk op ti mis me, men å støtt e 
 pa si en ten i de res be stre bel ser i å finne 
 må ter å fort sett e å leve med me ning. Å ikke 
in stal le re håp sten ger for dett e.

I etis ke reg ler for le ger står det i pa ra - 
graf 1: «En lege skal verne men nes kets hel se. 
Le gen skal hel bre de, lind re og trøste. Le gen 
skal hjelpe syke til å gjen vin ne sin hel se.» Vår 
fa mi lies opp le vel se var på ut si den av dett e 
ide a let.

Det er vi le ger som sitt er med kunn ska pen 
om pa si en te nes syk dom. De er pris gitt våre 
vur de rin ger, og vår bruk av ord. De lytt er 
in tenst til det vi sier, og for sø ker å for stå hva 
det be tyr. Dø de li ge dia gno ser må ikke bli 
ab so lutt e døds dom mer – så gode dom me re 
er vi ikke.

 ANO NYM
For fatt e ren er ano nym, men ved kom men des  
iden ti tet er kjent for re dak sjon en.

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Hva får så oss le ger til  
å opp fø re oss som gu der som 
tror vi vet når noen skal dø,  
og tror at vi vet at li vet frem  
til dø den vil bli ule ve lig?»

«Mye kan være friskt og gi  
me ning, selv i en kropp  
med vel dig syke or ga ner»
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Ett fordypningsspørsmål eller 25 raske svar?

LITTERATUR
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Klinisk arbeid er travelt arbeid. Vi trenger gode oppslags- 
verk som beslutningsstøtte. Nye læringsmål vektlegger 
tidkrevende tilnærming som få har tid til, og nasjonal 
tilgang til internasjonale oppslagsverk står i fare.

1. mars 2019 iverksettes andre del av den nye spesialistutdanningen 
for leger med tilhørende læringsmål og aktiviteter. Et imponerende 
stort arbeid har vært lagt ned, og oppgaven har vært vanskelig. Det 
er bra at man prøver å definere sitt fag og sin egen spesialitet, og det 
er bra at man har idealer man skal prøve å nå opp til.

Men listen over læringsmål er lang og krevende (1), og de neste 
årene vil vise om dette er en forskrift som lar seg oppfylle i praksis. 
Når jeg leser listen en bloc, får jeg en viss åndenød, og jeg spør meg 
selv: Hvor mange av oss erfarne spesialister mestrer alle lærings- 
målene? Legges listen for høyt, så å si? Vil vi som veiledere trekkes 
inn i en kontrollfunksjon som skygger for felles undring over van-
skelige dilemmaer?

Det vil bli vanskelig å kontrollere om LIS-legen virkelig har oppfylt 
læringsmålene. Jeg synes det er uhyre viktig at både veiledere og 
kandidater melder fra om sprik mellom liv og lære når forskriften 
iverksettes. Forskriften bør også revideres dersom den vekker vettug 
kritikk. Ingen er tjent med en uoppnåelig liste med læringsmål som 
avkrysses fordi man er kompis med kandidaten.

Som et bidrag til nyansering av forventninger til LIS-legen, vil  
jeg gripe fatt i læringsmål for felles kompetansemodul. Slik lyder 
læringsmål 32: «Selvstendig kunne formulere gode, søkbare spørs-
mål fra egen praksis, gjennomføre søk i relevante kilder, kritisk 
vurdere forskningsgrunnlaget ved hjelp av sjekkliste, og bruke kon-
klusjonene til å forbedre egen praksis (kunnskapssirkelen).»

For å oppnå læringsmålet skal man gå kurs og gjennomføre pro-
sjektoppgave «Kunnskap og forbedring». Denne aktiviteten vil gi 
spesialistkandidaten innsikt i en tidkrevende viktig akademisk aktivi-
tet, men dette vil neppe bli en anvendelig metode for kvalitetsheving 
i praksis. I klinikken er tid dyrebart, og presset er stort. Da kan man 
ikke tillate å fortape seg i tidkrevende analyser – dét overlater vi til 
egne spesialister som utvikler retningslinjer og oppslagsverk.

Som klinikere er vi da desto mer forpliktet til å kunne bruke opp-
slagsverkene og retningslinjene og å gjøre hyppige raske oppslag.  
25 raske svar vil bidra mer til kvalitetsheving av egen praksis enn 
dybdeanalyse av ett spørsmål etter ideell metode for kritisk vurde-
ring. Klinikeren må vite hvor gode oppslagskilder finnes og kunne 

navigere raskt innenfor de forskjellige verktøyene. Klinikeren må 
kjenne til oppbygning av elektroniske oppslagsverk, fanestrukturer 
og bruk av søk. Klinikeren må kjenne til styrken og begrensingene 
av oppslagsverket vi bruker og skjønne når våre spørsmål hører  
til medisinsk basiskunnskap og når de berører forskningsfronten. 
Dette sammenfaller med læringsmål 30 for LIS1-leger: «Kunne for- 
bedre behandling av pasienter ved å bruke relevante og pålitelige 
elektroniske oppslagsverk, beslutningsstøtte, og nett- og smarttele-
fonverktøy som støtter pasientens egenbehandling (kunnskaps- 
kilder).»

På Helsebiblioteket i Folkehelseinstituttet finnes oppslagsverket 
Best Practice fra BMJ Evidence Centre. Med to tastetrykk får du svar 
på spesifikke spørsmål om diagnostisering, epidemiologi, differan- 
sialdiagnoser, trinnvis behandling, komplikasjoner, prognose og så 
videre. Her finnes også en fane (kalt Emerging) som omtaler mulige 
behandlingsmuligheter i fremtiden. Oppslagsverket er spesielt 
utviklet for primærhelsetjenesten og dekker over 4 000 diagnoser 
og 3 000 diagnostiske tester. Det inkluderer Cochrane Clinical Ans-
wers og gir tilgang til systematiske oversikter og internasjonale 
retningslinjer. Svarene er lett tilgjengelige i trinnvis og spesifiserte 
svar, dels i stikkordsform.

UpToDate er et annet høyt skattet oppslagsverk som Helsebiblio- 
teket kjøper nasjonal tilgang til. Oppslagsverket forener klinisk 
erfaring med forskningsbasert kunnskap. En studie viste at over 85 % 
(2) av turnuslegers kliniske spørsmål gir treff her, også på sjeldne 
tilstander. Oppslagsverket dekker over 10 500 kliniske temaer innen 
25 spesialiteter, og brukes av 1,5 millioner klinikere i 186 land. Opp-
slagsverket oppdateres kontinuerlig og gir modifiserte GRADE-evi-
densgraderinger og anbefalinger.

Det nærmer seg tid for å reforhandle avtalene mellom Helsebiblio-
teket og oppslagsverkene. Prisen på UpToDate vil formodentlig skrus 
opp. Samtidig kuttes budsjettet i Folkehelseinstituttet. Helsebiblio- 
teket ønsker å beholde sine internasjonale oppslagsverk. Vi ønsker 
også å utvide porteføljen til å kjøpe nasjonal tilgang til Norsk Elek-
tronisk Legehåndbok – et svært populært norskutviklet oppslags-
verk. Men til det trengs det friske midler. Jeg vil minne om vårt nye 
læringsmål 41 for allmennmedisin: «Kjenne til og selvstendig kunne 
bruke relevante allmennmedisinske kunnskapskilder, retningslinjer 
og beslutningsstøtteverktøy.»

Dagens budsjettsituasjon truer den nasjonale tilgangen til  
UpToDate eller Best Practice. Innkjøp av nasjonal lisens for Norsk 
Elektronisk Legehåndbok krever enda større satsinger. Tar Helse-  
og omsorgsdepartementet ansvaret for riktige prioriteringer som 
støtter opp under den nye spesialistreformen?

ALEXANDER WAHL
alexanderwahl32@gmail.com
er veileder og spesialist i allmennmedisin og arbeider på 
Kurbadet Legesenter. Han er også redaktør for primærhelse-
tjenesten i Helsebiblioteket ved Folkehelseinstituttet. 
Foto: privat

«25 raske svar vil bidra mer til kvalitets- 
heving av egen praksis enn dybdeanalyse  
av ett spørsmål»
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Hva ten ker pa si en ten om le gens hel se?
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I mø tet mel lom pa si ent og lege er det ikke bare le gen 
som tar stil ling til pa si en tens hel se, men også om vendt. 

Dett e frem kom mer i en ka na disk stu die der 20 pa si en ter ble in ter-
vju et om sine opp fat nin ger av le gers hel se og vel væ re (1).

Fle re stu di er ty der på at det er en sam men heng mel lom le gers 
 hel se og jobb til freds het og kva li te ten på pa si ent be hand lin gen.  
Dett e har vært målt både ved å spør re le ger hvor dan de opp le ver 
den ne sam men hen gen og ved å måle be hand lings re sul ta ter el ler 
an tall feil opp mot hvor dan le ger sva rer på uli ke spør re skje ma er  
(2, 3).

Ved å spør re pa si en te ne får vi ytt er li ge re en måte å for stå dis se 
sam men hen ge ne på, og i ana ly se ne av de ka na dis ke pa si en te nes 
svar frem kom tre ho ved te ma er.

For det før s te be skri ver pa si en te ne at de leg ger mer ke til uli ke 
tegn hos le gen. Det kan være ting som er lett e å se, som ut se en de, 
ar beids tem po og uli ke tegn på stress. Det kan også være mer sub ti le 
tegn, sær lig når lege og pa si ent kjen ner hver and re. Da be skri ver 
pa si en ter at de kan for nem me end rin ger i fø lel ses mes sig sta bi li tet 
el ler opp tre den hos le gen.

På bak grunn av slike tegn gjør pa si en ten seg opp en me ning  
om hvor dan le gen har det, og dett e kan på vir ke både pa si en ten  
og be hand lin gen. Pa si en ter som tror at le gen ikke har det bra kan 
være mer usik re på be hand lin gen de blir til budt. De kan lure på om 
le gen hen vi ser til rik tig in stans, om ved kom men de har til strek ke lig 
kom pe tan se og om han el ler hun gjør feil. Det kan der med på vir ke 
pa si en tens til lit til råd og be hand lings plan. På den an nen side sier 
noen pa si en ter at le ger som til sy ne la ten de sli ter kan være mer til  
å sto le på, si den de kan er fa re hva slags ut ford rin ger pa si en ten har. 
Be kym ring for le gens hel se kan gjø re at pa si en ten  fø ler om sorg og 
vil ta vare på le gen. Noen be skri ver at de vil skå ne le gen ved å ikke 
over be las te ved kom men de med alle sine pla ger. Det vil alt så si at 
pa si en ten kan sett e egne be hov til side for å iva re ta le gen.

Sam ti dig be skri ver pa si en ter at inn tryk ket av at le gen ikke har  
det bra kan bli mind re vik tig når for hol det va rer over tid. 

For det tred je vi ser stu di en at pa si en ter opp fatt er en gjen si dig 
sam men heng mel lom be hand lin gen de får og le gers hel se og jobb-
til freds het. De be skri ver at le ger også har be hov for iva re ta kel se  
av egen hel se, og at for vent nin ge ne fra pa si en ter og sam funn kan 
gjø re det van ske lig. De pe ker på at le ger bør være mo del ler for det 
de an be fa ler sine pa si en ter: å sett e gren ser for ar bei det, å hånd te re 
stress og å ha god ba lan se i li vet. De be skri ver på den ene si den at 
le ger som ikke har det bra kan sett e pa si en ter i fare, og på den and re 
at det å sett e pa si en ten først kan be gren se le gers evne til å iva re ta 
egne be hov.

Den ne stu di en vi ser alt så at pa si en ters opp le vel se av hvor dan 
le gen har det kan på vir ke til tro en til den be hand lin gen de får, og det 
kan også gjø re at pa si en ten ned to ner egne be hov og ber om mind re 
be hand ling enn de tren ger. Der som dett e stem mer, er det en av fle re 
vik ti ge grun ner til at vi ser på hva som kan gjø res for å sik re le gers 
hel se og jobb til freds het.

KA RIN ISAKS SON RØ
karin.ro@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstituttet

Il lust ra sjon: Gre go ry Baldwin / NTB Scan pix

«Fle re stu di er ty der på at det er en sam men-
heng mel lom le gers  hel se og jobb til freds het 
og kva li te ten på pa si ent be hand lin gen»
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SPR ÅKSPALTEN

Drypp

Drypp er et fol ke lig utt rykk for både 
transi to risk is ke misk att akk og lett  
hjer ne slag. Utt ryk ket mang ler en  
pre sis de fi ni sjon, og le ger bør unn gå  
å bru ke det.

Et transi to risk is ke misk att akk (TIA) er en 
for bi gå en de epi so de med akutt e nev ro lo -
giske ut fall som skyl des kort va rig ce re bral 
is ke mi (1). Symp to me ne skal de fi ni sjons mes-
sig gå helt til ba ke in nen 24 ti mer, men van-
lig vis er va rig he ten mye kor te re – som of test 
un der 60 mi nutt er. Et gjen nom gått an fall 
øker ri si ko en for et hjer ne in farkt de nes te 
da ge ne og uke ne, og kan være et for var sel 
om et hjer ne slag, men i seg selv ikke et 
hjer ne slag (2). Ved hjer ne slag har pa si en ten 
be stå en de ut fall og en per ma nent vevs ska de, 
en ten på grunn av blod propp el ler blød-
ning.

Hjer ne drypp
Et drypp er iføl ge ord bø ke ne det sam me 
som et lett slag til fel le (3, 4). I prak sis bru kes 
ter men imid ler tid ofte sy no nymt med 
transi to risk is ke misk att akk. Det vil si at 
drypp kan være en sam le be teg nel se for både 
et TIA, der symp to me ne går helt til  bake, og 
et lett e re hjer ne slag med be stå en de symp to-
mer.

Or det drypp er tro lig dan net av hjer ne-
drypp. Eld ste treff på sist nevn te i Na sjo nal-
bib lio te kets di gi ta le bib lio tek er fra 1972. En 
mu lig for kla ring på at man be gyn te å bru ke 
or det hjer ne drypp, kan være at man viss te at 

hjer ne slag kan kom me av en blød ning. Så 
har man dan net hjer ne drypp for å be teg ne  
et lett til fel le av hjer ne blød ning, med god 
språk lig støtt e ett er som drypp be teg ner  
en li ten meng de av noe som flommer – en 
drå pe, rett og slett. Utt ryk ket opp sto på en 
tid da avan ser te ra dio lo gis ke un der sø kel ser 
ikke var til gjen ge li ge. I dag vet vi at det er 
mis vi sen de, for di TIA van lig vis ikke skyl des 
blød ning, men en li ten blod propp.

Si den gikk det som det ofte gjør med 
sam men satt e ord i flitt ig bruk. Man klar te 
seg med ho ved de len, sis te led det drypp, på 
sam me måte som med fø rer for bil fø rer, 
sku te for seil sku te osv.

Lett e og mil de hjer ne slag
På slag en he ter bru kes utt ryk ke ne lett e 
 hjer ne slag og mil de hjer ne slag om de hjer ne-
slage ne som gir mild funk sjons svikt, med 
lav skår på Na tio nal Institutes of Health 
Stro ke Scale (NIHSS) (5). Norsk hjer ne slag -
regis ter bru ker utt ryk ket lett hjer ne slag  
om NIHSS-skår ≤ 5, mens et TIA de fi ni sjons-
mes sig vil gi 0 i NIHSS-skår i og med at 
symp to me ne går helt til ba ke.

Med øken de bruk av MR i ut red nin gen 
har det vist seg at opp til halv par ten av 
 pa si en te ne med TIA har av vik på diffusjons-
vektet MR som et tegn på per ma nent is ke-
misk hjer ne ska de (1). Fun ne ne har gitt 

grunn lag for en vevs ba sert TIA-de fi ni sjon, 
hvor man iste den for 24-timersgrensen hel-
ler bru ker ra dio lo gisk ut red ning til å skille 
mel lom TIA og hjer ne in farkt (1).

En an del av pa si en te ne med TIA har alt så 
diff u sjons av vik på MR, men det er nok ikke 
den ne nye, vevs ba ser te TIA-de fi ni sjo nen som 
er år sa ken til at ord bø ke ne har ka te go ri sert 
drypp som lett e hjer ne slag til fel ler.

Ulik for stå el se
Drypp er et upre sist utt rykk i spen net mel lom 
et TIA og et lett hjer ne slag, og kan for stås 
ulikt av le ger, pa si en ter og på rø ren de. Le ger 
bør der for unn gå å bru ke det. Det er bedre  
å for kla re et TIA som en li ten blod propp  
som løs te seg opp igjen før det skjed de noen 
ska de, og lett e hjer ne slag som «små blod-
prop per» el ler «små blød nin ger».

KAS HIF WA QAR FAIZ
kashif.faiz@ahus.no
er ph.d., spe sia list i nev ro lo gi og mas ter i hel se -
admi nist ra sjon. Han er sek sjons le der, over le ge  
og fors ker ved Akershus uni ver si tets sy ke hus.
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«Ut tryk ket opp sto på en tid da 
avan ser te ra dio lo gis ke un der-
sø kel ser ikke var til gjen ge li ge»
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Houston, vi har en lang rek ke pro ble mer

Men nes ker i ver dens rom met?

Nå når sa tel litt e ne svir rer om vår klo de, har 
men nes ke nes gam le drøm om en tur ut  
i ver dens rom met fått ny næ ring. I en nøk-
tern le der ar tik kel pe ker imid ler tid British 
Med i cal Journal (Brit. Med. J. II: 1041, 1957) på 
at det frem de les er en lang rek ke pro ble mer 
som ven ter på sin løs ning før vi har erob ret 
ver dens rom met.

Det før s te gjel der stør rel sen av sa tel litt en. 
Ma jor David G. Si mons som ny lig til brak te 
20 ti mer over 30 000 me ters høy de, var 
luk ket inne i en sy lind risk kap sel så vidt  
stor nok til at han kun ne strekke bena. 
Dess uten mått e den for å være luftt ett og 
ikke gå i fil ler på grunn av det lave eks ter ne 
luftt rykk veie minst 320 kg. Så har man 
pro ble met med ak se le ra sjo nen ved take-off. 
Den ame ri kans ke sa tel litt ven tet man ville 
for la te jor den med en ak se le ra sjon på bare 
2,4 m/se kund (1/4 g), men den ne ville øke 
ett er som driv stoff et ble brukt opp, og slutt-
ak se le ra sjo nen av sa tel litt en opp til sin 
sirk lings has tig het på 8 km i se kun det vil gi 
mer g enn men nes ket kan tåle i sitt en de 
stil ling. I rygg leie kan det tåle 10 g i nes ten 
2 mi nutt er og 7 g i litt over 10 mi nutt er, så 
vår sa tel litt med pas sa sje rer må ha en dia-
me ter som iall fall er så lang som pas sa sje -
rene, og det be tyr mer luft mot stand un der 
take-off og mer driv stoff for å over vin ne den.

De me di sins ke pro ble mer som vil mel de 
seg når men nes ket kom mer ut i ver dens-
rom met, av hen ger av de fi ni sjo nen av «rom-
met». Der er en interplanetær luft, hvis 
be reg ne de tett het er om kring ett vannstoff-
atom pr. cm3, og slutt en av at mo sfæ ren  
går nes ten umer ke lig over i den, så det er 
van ske lig å si hvor det ene slutt er og det 
and re be gyn ner. Over 15 000 m høy de er 
lun ge ne ikke i stand til å opp ta sur stoff fra 
at mo sfæ ren for di tryk ket i den ne høy de 
(87 mm Hg) er like tryk ket av vann dam pen 
og CO2 i al veo le ne. Over 19 000 m er at mo-
sfæ re tryk ket bare 47 mm Hg, og legems-
væskene er på ko ke punk tet, som de også  
vil være i «det tom me rom».

Over 24 000 m blir trykk-ka bin, slik den nå 
bru kes i stør re fly, umu lig på grunn av den 
ster ke var me ut vik ling ved den nød ven di ge 

kom pre sjon av luft fra ut si den; dess uten  
er der i den ne høy de nok ozon i luf ten til  
å være gif tig. Det blir nød ven dig med en 
her me tisk luk ket ka bin, og den rei sen de  
må ha med seg nok sur stoff for rei sen, sam-
men med et kull sy re- og vann damp-re sor be-
ren de mid del. Over 37 km høy de be gyn ner 
den kos mis ke strå ling å gjø re seg fullt gjel-
den de. Over 45 km høy de blir det nød ven dig 
å be skytt e seg om hyg ge lig mot so lens ul tra-
fio lett e strå ler, og over 120 km høy de er der 
ikke nok frik sjon i at mo sfæ ren til å brenne 
opp me te o re ne, slik at dis se kan gjen nom-
hul le ka bi nen og re du se re tryk ket i den til 
«rom for hold».

Me te o rer er av alle stør rel ser, fra mind re 
pla ne ter til de mins te støv par tik ler, men det 
er god plass i ver dens rom met, og de stør ste 
er sjeld ne nok til at man kan se bort fra 
kol li sjons fa ren i for hold til and re fa rer som 
tru er den rei sen de. Man har be reg net at en 
sa tel litt med ra di us på 50 cm og ½ mm tykk 
alu mi ni ums vegg vil gjen nom hul les av en 
me te or av gjen nom snitts stør rel se hver  
5. dag. Der for er det fore slått at et rom skip 
skul le ha en eks tra vegg, som sto noe uten-
for ho ved veg gen, for å ta av for dis se kol li-
sjo ner. Men hva hvis ka bi nen li ke vel gjen-
nom hul les? Eks pe ri men ter har vist at hvis 
luftt ryk ket av tar til null på et øye blikk, vil 
man ha bare 15 se kun der til rekompresjon 
an ta ge lig i trykk drakt. Ma jor Si mons har 
un der sin ballongoppstigning en trykk drakt 
som ikke var opp blåst, men som kun ne 
blå ses opp på et øye blikks var sel; den ne var 
imid ler tid det mest ube ha ge li ge ved hele 
tu ren.

Så har vi «vekt løs he ten» som vil inn tre  
så snart ra kett mo to ren stop pes. Til for skjell 
fra høy g er det en til stand man ikke kan 
imi  tere på jor den for noen sær lig lang tid. 

Pas sa sje rer i et fly kan imid ler tid gjø res 
«vekt  løse» i en del mi nutt er hvis det flys i en 
pa ra bel  lignen de bane like den en stein får 
når den kas tes, og bru ker ak ku rat så me get 
mo tor kraft at luft mot stan den over vin nes. 
Gerathewohl (Astronautica acta 1: 32, 1955) 
som fore tok et eks pe ri ment med 16 men nes-
ker på den ne måte, fant at 8 av dem lik te 
det, 3 var upå vir ket av for søket og 5 ble 
luft sy ke.

Ross (Bull. Brit. Interplanetary Soc. 1: 49, 
1946) be reg net at hver pas sa sjer i et rom skip 
tren ger 2,7 kg pr. dag av mat, vann og sur-
stoff, så det ville ikke bli så me get for en 
rei se til må nen og til ba ke, som vil ta en god 
uke. For leng re rei ser, som til Mars, som vil 
ta over 2 år, ut ar bei det Bow man (J. Brit. 
Interplanetary Soc. 12: 159, 1953) et skje ma  
for å ta med plan ter, helst en cel le te al ger, for 
å ab sor be re kull sy re, gi fra seg sur stoff og 
sør ge for næ ring, og så le des dan ne et luk ket 
sy stem hvor rom ski pet ble om dan net til  
en mi nia tyr kopi av sel ve jor den. En per sons 
to tal be hov ville da bli 11 kg al ger i 200 l 
vann. Al ge ne kun ne fo res med pas sa sje re nes 
eks kre men ter, og, hev der Bow man, de mått e 
kun ne fjer ne alle spor av sitt mål tid på 24 
ti mer og så være fer dig til å spi ses selv. 
 Den ne ut reg ning kan være tek nisk kor rekt, 
men ikke des to mind re ly der det en god del 
ver re enn å drikke sitt eget ba de vann.

Til slutt kom mer pro ble met med å kom-
me til ba ke til jor den i li vet. Dett e er vir ke lig 
litt av et pro blem, for en hvil ken som helst 
ting som su ser inn i at mo sfæ ren med en  
fart på 8 km i se kun det el ler mer, vil gå opp  
i røyk hvis ikke noe gjø res for å hind re det. 
Vin ger vil kun ne være til noe hjelp, og aero-
dynamikerne har gitt seg i kast med pro ble-
met å få spredd var men ved ut strå ling og 
bort led ning fra vin ge nes for kant. Ikke 
 me get var me kan le des inn i rom ski pet, 
skjønt men nes ket kan tåle en luftt em pe ra-
tur på 90° i 40 mi nutt er og 115° i 20 mi nut-
ter når det er lett kledd og i ro. Det fore lig-
ger så man ge for slag til løs ning av dett e 
pro blem at vi kan anta, som når der fore lig-
ger man ge be hand lings for slag ved en syk-
dom, at in gen av dem kan være noe sær lig 
gode.

Rus se ren Ju rij Aleksejevitsj Ga ga rin var det før s te men nes ket som reis te til det ytre rom i 1961. Tre år tid li ge re, i nr. 5/1958, tryk te 
Tids skrif tet i spal ten Excerpta en tekst om de man ge pro ble me ne men nes ker vil stø te på i for søket på å erob re ver dens rom met 
(Tidsskr Nor Lægeforen 1958; 78: 200�–�1).

«Nå når satellittene svirrer om 
vår klode, har menneskenes 
gamle drøm om en tur ut 
i verdensrommet fått ny 
næring»
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God bok  
om gruppeterapi

Denne boken vil gi praktisk og klinisk hjelp 
til de som vil lære om gruppeterapi. Mål-
gruppen er behandlere innen psykisk helse-
vern og rusbehandling. Forfatteren peker  
på kost–nytte-fordelen med gruppeterapi,  
og inkluderer med det også helsemyndig-
heter i målgruppen. Hun er siviløkonom 
med spesialitet organisasjon og ledelse,  
lege og spesialist i psykiatri.

GRUPPETERAPI
Synnøve Ness Bjerke
Grunnleggende om hvorfor 
og hvordan. 300 s, tab, ill. 
Oslo: Gyldendal, 2018.  
Pris NOK 649  
ISBN 978-82-05-50243-7

Gruppeterapi består av 16 kapitler fordelt 
på fire deler med følgende overskrifter: 
Bakgrunn, Brukerperspektiv, Generell gruppe-
teori og gruppedynamikk og Hva gjør man?  
I et vedlegg presenteres en ordliste, forslag 
til videre lesning, til informasjonsskriv, tera-
pikontrakt, evaluerings- og referatskjema.

Boken favner vidt og gir i første del en 
relativt grundig innføring i gruppens betyd-
ning for mennesker, gruppeterapiens histo-
rie, forskning og anvendelse av gruppeterapi 
i Norge. Del to består av beretninger fra fire 
brukere om gruppeprosesser som har vært 
viktige for dem og betydningsfulle opplevel-
ser under terapiene. De trekker frem felles 
sentrale temaer og avslutter med råd til 
terapeutene om ting som kan forbedres. Del 
tre er i sin helhet viet gruppeteori i forskjel-
lige typer grupper, med en presentasjon av 
teoriene til Foulkes, Yalom, MacKenzie, Bion 
og Nitsun. Del fire er mer praktisk orientert 
med anvisninger av hvordan man starter  
og leder en gruppe, hvilke utfordringer man 
kan møte, når man skal søke veiledning og 
kanskje også hjelpe folk til å slutte i grup-
pen.

Forfatteren har fått med mye viktig 
 informasjon både om historien bak gruppe-
terapi, om bruken i dag og av den teoretiske 
forståelsen og praktiske utøvelsen av gruppe-
terapi. Spesielt liker jeg at hun tar inn resul-
tater fra empirisk kvalitativ og kvantitativ 
forskning, et område som har vært forsømt, 
men det er registrert en øket aktivitet gjen-
nom de siste tiårene. Det tjener henne  
også til ære at hun tar brukerperspektivet 
alvorlig. Boken kan sterkt anbefales som en 
 begynnerbok på grunn av sin brede oriente-
ring, men den kan også gi mye til mer ruti-
nerte utøvere av faget. Potensielle gruppe-
deltagere har også mye å hente. Forfatterens 
entusiasme for og oppfordring om mer 
utdannelse og større bruk av grupper innen 
helsetjenesten er på sin plass og støttes fullt 
ut av denne anmelderen.

STEINAR LORENTZEN
Professor emeritus, Universitetet i Oslo

Sterk formidler  
av viktig kunnskap

Huden er guden er litterær sakprosa som 
også kan betegnes som brukslitteratur. 
Spesialist i hudsykdommer Jon Anders 
 Halvorsen tar oss med på en reise fra egg-
cellens befruktning, gjennom fosterstadiets 
utvikling og til hvordan og hvorfor huden 
fungerer. Vi får høre om symbioseforhold  
og samspill med andre viktige organer samt 
et historisk innblikk i hvorfor menneske-
kroppen er som den er.

HUDEN ER GUDEN
Jon Anders Halvorsen
364 s, ill. Oslo: Kagge Forlag, 
2018. Pris NOK 399  
ISBN 978-82-489-2227-8

Innledningsvis presenteres nysgjerrighets-
vekkende refleksjoner rundt viktigheten av 
hud, hvorfor vi er skapt med hud og hvorfor 
det er så viktig å ta vare på den. Videre tar 
forfatteren oss med inn i hvordan huden 
dannes og hvordan den er bygd opp.

I sindige og folkelige ordelag forsøker 
forfatteren å la leserne forstå. Hvordan man 
forstår innledningen, er essensielt for videre 
forståelse av tematikken.

Boken inneholder flere småtoppede 
 høydepunkter. Vi får klarhet i historiske 
myter, hvorfor og hvordan enkelte diagno-
ser har fått sine navn, og hvor ny forskning 
og oldtidens myter har møttes og banet vei 
for dagens behandlingsmodeller. I en jungel 
av diagnoser forsøker man å forenkle disse 
aspektene for leseren.

Til slutt får vi en gjennomgang av hudens 
normale funksjon i alle livets stadier samt 
sykdommer ut fra kroppens kronologiske 
alder. Avslutningen er imidlertid noe brå.

Boken er oversiktlig og lettlest og uten 
krav til spesielle grunnkunnskaper. Likevel 
kan enkelte temaer være utfordrende  
å forstå, spesielt for unge lesere. Språket er 
forholdsvis enkelt, tatt i betraktning hvor 
mange temaer man er innom og diagnoser 

som blir omtalt. Medisinske betegnelser  
er ofte satt i parentes, slik at lesere som  
vil finne foto, eller ytterligere informasjon, 
kan finne frem til dette.

Forfatterens egne erfaringer gjennom 
mange år som hudlege er bokens styrke. 
Man ser lett at forfatteren besitter god faglig 
og historisk kunnskap. Han går inngående 
gjennom fysiologiske prosesser i all slags 
typer hud. Ulike etnisiteters hud forklares, 
ikke bare den hvite huden, men også den 
mørke, lysbrune og brune hud. Skjønnhets-
behandlinger og nymotens behandling med 
laser, botox og «fillers» tas opp på en opply-
sende måte, uten å stigmatisere.

Boken er skrevet for et bredt allment 
publikum og passer såvel til fine frogner-
fruer som til sterke rørleggere.

Etter å ha reflektert rundt bokens innhold 
er jeg faktisk enig – huden er guden!

PRABA ARULANANDAM
Fastlege, Mortensrud Medisinske Senter
Oslo

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Nøkkel til bedre 
behandling av 
kronisk smerte?

Smertepsykologi henvender seg til helse-
arbeidere som arbeider med pasienter med 
kroniske ikke-kreftrelaterte smerter. Den er 
en antologi hvor ulike fagfolk i feltet har 
beskrevet forskjellige metoder for behand-
ling av kronisk smerte, inkludert medika-
mentell behandling. Boken gir en oversikt 

SMERTEPSYKOLOGI
Egil A. Fors, Tore C. Stiles, 
red
248 s, tab, ill. Oslo: Universi-
tetsforlaget, 2017.  
Pris NOK 449  
ISBN 978-82-15-02402-8

over et utvalg av behandlingsmetoder, og  
er i så måte en introduserende lærebok om 
disse metodene. Den er også et oppslags-
verk, men jeg synes det var nyttig å lese 
igjennom hele for å få et overblikk, og lærte 
noe nytt hele veien. Jeg vil også anbefale 
andre lesere å gjøre det samme.

Kroniske smerter er et stort helseproblem 
som medfører lidelse og økonomisk tap  
for både individ og samfunn. Tradisjonell 
medikamentell behandling har ikke vist seg 
å være effektiv behandling for mange av 
pasientene, og det går ofte år før pasienter 
med kronisk smerte får stilt riktig diagnose. 
Kanskje kan Smertepsykologi bidra til å øke 
interessen og kunnskapen om behandlings-
metoder. Jeg tror alle legekolleger, uansett 
fagfelt, har svært godt av å lese den.

Språket er godt og presenterer tydelig 
klassifisering og definisjon av hvilken type 
smerte den omhandler. De forskjellige 
 behandlingsforslagene er presentert med 
referanser i de aller fleste kapitlene. Det blir 
derfor ganske tydelig i en liten begrenset del 

der forventede referanser er utelatt. Layout 
er bra, men noen skjønnhetsfeil på noen 
sider finnes uten at innholdet forringes.

Jeg savner to felt som ikke er omtalt. Det 
ene er norske retningslinjer for behandling 
av kronisk smerte, og det andre er tilgjenge-
lighet av terapimetoder presentert i boka 
(dvs. hvilke fagmiljøer i Norge har kompe-
tanse på de forskjellige metodene).

Smertepsykologi er svært relevant i all-
mennpraksis. For leger innenfor somatiske 
fag er boken også svært nyttig og dekker et 
felt som statistisk sett forekommer hyppig  
i klinisk virksomhet. Jeg vil også tro at andre 
helsefaggrupper vil ha stor nytte av innhol-
det, spesielt siden terapeuter kan være både 
leger og andre fagfolk. Den gir en praktisk 
fremstilling av et komplekst tema på en  
fin måte, og gir klinikeren en liten intro-
duksjon til evidensbaserte alternativer for 
 behandling av kroniske smerter.

ELLEN A.A. JAATUN
Ph.d., St. Olavs hospital

Molekylær 
fylogenetikk

Livet på jorda oppsto for rundt fire milli-
ardar år sidan. Kva har hendt på vegen? Kva 
veit vi om korleis alle dei ulike livsformene 
vi kjenner i dag har utvikla seg?

Først lanserte Charles Darwin ei forkla- 
ring i sitt verk om artanes opphav. Foreldre 
overfører sine eigenskapar uforandra til 
avkomet, med ein og annan mutasjon inni-
mellom, og slik kan artane etter kvart endre 
seg, hevda han. Han teikna også opp det 
velkjende evolusjonstreet.

THE TANGLED TREE
David Quammen
A Radical New History 
of Life. 461 s, ill. London: 
William Collins, 2018.  
Pris GBP 20  
ISBN 978-0-00-831068-4

David Quammen er ein populærvitskap-
leg forfattar som forsøker å summere opp 
det som har hendt sidan Darwin. Boka  
The Tangled Tree er basert på kjeldegjennom-
gang og intervju med framståande forska-
rar. Ein av dei er Carl Woese (1928�–�2012) som 
analyserte 16 S ribosomalt RNA frå ulike 
prokaryote organismar, og fann ei gruppe 
som ikkje høvde saman med bakteriar. 
Denne gruppa kalla han Archaea. I dag 
 reknar ein med at vi har tre hovudformer 
for liv: Bacteria, Archaea og Eukarya.

Vidare skildrar Quammen korleis arve-
materiale ikkje berre vert overført vertikalt, 
frå foreldre til avkom, men også horisontalt, 
beinveges mellom organismar (HGT, horizon-
tal gene transfer). Quammen gjenfortel fleire 
store oppdagingar på feltet: Korleis Fred 
Griffith på 1920-talet synte at virulenseigen-
skapar kunne overførast mellom pneumo-
kokkar, og at Oswald Avery i 1944 fann ut at 
det dreidde seg om overføring av DNA (noko 
vi kallar for transformasjon). Vi kan òg lese 
om andre mekanismar for DNA-overføring 
mellom bakteriar. Ein observasjon gjort av 
Mutsuhiro Watanabe er av direkte medi-
sinsk interesse: at resistens mot fleire anti-
biotika kan overførast i ein jafs. Lynn Margu-
lis sin påstand, at mitokondriar og kloro-
plastar opphavleg er bakteriar som har 

invadert eukaryote celler (i ein prosess kalla 
endosymbiose), vert etter kvart ålment 
akseptert.

Med DNA-sekvensering har ein funne ut  
at vårt DNA inneheld sekvensar som stam-
mar frå bakteriar og virus. Om lag 8 % av vårt 
DNA ser ut til å koma frå retrovirus. Enkelte 
viktige enzym, t.d. enzymet som styrer utvik-
ling av placenta, kan vera produsert av slike 
«framande» genar.

Darwin sitt evolusjonstre har måtta teik-
nast om mange gonger, og synest nå å vera 
meir som eit nettverk – eit flokete tre, som  
i tittelen. Quammen legg kanskje vel stor 
vekt på horisontal genoverføring, men 
uansett må livsformene på jorda vera gene-
tisk temmeleg samanfiltra, og denne saman-
filtringa går framleis føre seg.

Boka er ein skikkeleg murstein, men er 
drivande godt skriven. Stutte, greie kapittel 
som tek for seg både forskarane og arbeidet 
deira. Ho vil vera til glede for alle med inter-
esse for biologi. Sjølv greidde eg ikkje leggja 
bort boka før ho var slukt frå perm til perm.

EIRIK HOLTEN
Pensjonert mikrobiolog
Hagan
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PH.D.-DISPUTASER

UNI VER SI TE TET I OSLO
www.med.uio.no/dis pu ta ser/

NORA JOHANSEN
Late eff ects in wom en af ter risk-re ducing salpingo-
oophorectomy to pre vent he red i tary ovarian can cer: 
Car dio vas cu lar risk, sexual func tioning, and use of 
hormo ne re place ment ther a py. Ut går fra Institutt  
for kli nisk me di sin. Dis pu tas 14.2.2019.
Be døm mel ses ko mi té: An ge li ca Lin dén Hirsch-
berg, Karolinska Institutet, Sve ri ge, Mett e H. Moen, 
Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet,  
og Jens Bol ler slev, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Trond Melbye Mi chel sen, Tom G. Tan bo 
og Ast rid H. Lia vaag.

CE CI LIE HAS SE LØ THAULOW
Metabolites of he ro in in post-mortem samp les:  
The pharmacokinetic interaction with eth a nol  
and measurements in sev er al diff e rent matri ces.  
Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu tas 
19.2.2019.

Be døm mel ses ko mi té: Hen rik Dru id, Karolinska 
Institutet, Institutionen för on ko lo gi-pa to lo gi, 
 Sve ri ge, Ola Dale, Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe -
lige uni ver si tet, og Ma ri an ne Klemp, Det me di sins ke 
fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Vig dis Vin de nes, Jørg Mør land, Gud run 
Høiseth, Mar te Han dal og Jan ni ke Mørch Andersen.

IDA STOR HAUG FRØYS NES
Nov el ther a peu tic ap proaches in pe ri to ne al metastasis 
from colorectal can cer. Ut går fra Institutt for kli nisk 
me di sin. Dis pu tas 22.2.2019.
Be døm mel ses ko mi té: Olivier Glehen, Lyon Sud 
Char les Mérieux Med i cal Fac ul ty, Uni ver si ty Lyon 1, 
Frank ri ke, Ka ren-Lise Garm Spind ler, Institut for 
Kli nisk Medicin, Aarhus Uni ver si tet, Dan mark, og 
Øy vind Sver re Bru land, Institutt for kli nisk me di sin, 
Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Kjers ti Flat mark, Stein Gun nar Larsen  
og Yvon ne Andersson.

OLE JØR GEN KAAS BØLL
Stu dies of the structu re-ac tiv i ty re la tion ships, sig naling 
prop er ties and functions of Con nec tive Tis sue Growth 
Fac tor. Ut går fra Institutt for kli nisk me di sin. Dis pu-
tas 25.2.2019.
Be døm mel ses ko mi té: Roel Goldschmeding, 
 De part ment of Pa thol o gy, Uni ver si ty Med i cal 
Center Ut recht, Ne der land, Bra him Chaqour, State 
Uni ver si ty of New York (SUNY), Downstate Med i cal 
Center, USA, og Kåre-Olav Stens løk ken, Det me di-
sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo.
Vei le de re: Hå vard Att ra ma dal, M. Sha kil Ahmed  
og Thor Edvardsen.

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

MAR TI NA REITEN BO VIM
Complications, pain and emo tion al dis tress af ter 
stro ke. Ut går fra Institutt for nev ro me di sin og be ve-
gel ses vi ten skap. Dis pu tas 25.1.2019.
Be døm mel ses ko mi té: Gil li an E. Mead, Uni ver si ty 
of Edin burgh, Stor bri tan nia, Rolf Sal ve sen, Uni ver-
si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet, og 
Lars Ja cob Stov ner, Norges tek nisk-na tur vi ten ska-
pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Tor unn As kim og Bent Ind re da vik.

MA RIA RYSS DAL KRA BY
Tu mor Vasculature in Sub ty pes of Breast Can cer.  
Ut går fra Institutt for kli nisk og mo le ky lær me di-
sin.  Dis pu tas 13.2.2019.
Be døm mel ses ko mi té: Fa rid Moinfar, Med i cal Uni-
ver si ty of Graz, Øs ter ri ke, To rill Sau er, Uni ver si te tet 
i Oslo, og Sver re Hel ge Torp, Norges tek nisk-na tur -
viten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Anna Bofin, Sig ne Op dahl, Lars An dre as 
Akselsen og Hege Russ nes.

OLA KLEVELAND
In ter leu kin-6 receptor in hi bi ti on in non-ST-el e va tion 
myocardial in farc tion – Results from a ran dom ized 
clin i cal tri al. Ut går fra Institutt for sir ku la sjon  
og bil de dia gnos tikk. Dis pu tas 21.2.2019.
Be døm mel ses ko mi té: Pe ter Lib by, Brig ham and 
Wo men’s Hospital, Bos ton, USA, Sig run Hal vor sen, 
Uni ver si te tet i Oslo, og Sig urd Loe Steins hamn, 
Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Rune Wi seth og Jan Kris ti an Dam ås.

LENA HOEM NORD HAUG
Headache Att rib uted to Trau mat ic In ju ry to the Head. 
Epidemiological Ev i dence and Na tu ral Cour se. Ut går 
fra Institutt for nev ro me di sin og be ve gel ses vi ten-
skap. Dis pu tas 22.2.2019.
Be døm mel ses ko mi té: Tor In ge brigt sen, Uni ver si-
te tet i Tromsø, Kjers ti Aa seth, Akershus uni ver si-
tets sy ke hus, og Tore Wergeland Mei sing set, Norges 
tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet.
Vei le de re: Matt ias Lin de og Anne Vik.

HAN NE TØN DEL
Image-Guided Radiotherapy for Prostate Can cer and 
Side Eff ects af ter Treat ment. Ut går fra Institutt for 
 kli nisk og mo le ky lær me di sin. Dis pu tas 26.2.2019.
Be døm mel ses ko mi té: Ta ran Paul sen Hellebust, 
Uni ver si te tet i Oslo, Ca mil la Thellenberg Karls son, 
Umeå uni ver si tet, Sve ri ge, og Bir ger Hen ning 
End re seth, Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet.
Vei le de re: Jo-Ås mund Lund, Arne Solberg og Stein 
Kaa sa.

40
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TOR-ARNE HEG VIK
Att en tion-de fi cit/hyperactivity dis or der and au to -
immune diseases: etiological re la tion ships and ther a-
peu tic pos si bil i ties. Ut går fra Institutt for bio me di-
sin. Dis pu tas 15.2.2019.
Be døm mel ses ko mi té: Samuele Cortese, Uni ver -
sity of Sout hamp ton, Stor bri tan nia, Ei vind Ystrøm, 
Uni ver si te tet i Oslo, og Mar te-He le ne Bjørk, Uni ver-
si te tet i Bergen.
Vei le de re: Jan Haavik, Te tya na Zayats, Kari Klungs-
øyr og Ey stein Sver re Hu se bye.

UNI VER SI TE TET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

TEMSUNARO RONGSEN-CHANDOLA
Ro ta vi rus Vaccines in In dia. Ut går fra Institutt for glo-
bal hel se og sam funns me di sin. Dis pu tas 5.2.2019.
Be døm mel ses ko mi té: Ja que li ne Tate, Centers 
for Dis ease Con trol and Pre ven tion, USA, An dre as 
Christensen, Norges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet, og Anne Hatl øy, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Tor Arne Strand og Nita Bhan da ri.

IRE NE HANA FLØ NES
Mitochondrial mechanisms in neurodegeneration. 
 Ut går fra Kli nisk in sti tutt 1. Dis pu tas 13.2.2019.
Be døm mel ses ko mi té: An tho ny Schapira, Uni ver-
si ty Col le ge Lon don, Stor bri tan nia, Leo ni das Stefa-
nis, Uni ver si ty of Athens Med i cal School, Hel las,  
og Ma rit Grøn ning, Uni ver si te tet i Bergen.
Vei le de re: Charalampos Tzoulis, Kris toff er Hau gar-
voll, Ole-Bjørn Tys nes og Chris ti an Dölle.

UNI VER SI TE TET  
I TROMSØ
Norges ark tis ke uni ver si tet  
https://uit.no/tav la

ELI SE THORESEN SLET TEN
Sig nifi  cance of progestin ther a py in endometrial 
proliferative diseases. Ut går fra Institutt for kli nisk 
me di sin. Dis pu tas 8.2.2019.
Be døm mel ses ko mi té: Bjørn Hagen, Norges 
tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet, Per nil la 
Dahm-Käh ler, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Sve ri ge, og Ma rit He le ne Hansen, Uni ver si te tet  
i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet.
Vei le de re: Anne Ørbo og Anne Bea te Ver ei de.

ANNONSER

F Ø LG  O S S  PÅ  
@T I D S S K R I F T E T

Klikk deg inn på aktuelle 
saker og fordyp deg  

i interessante temaer.

Ta del i diskusjonene,  
si din mening og del  

innholdet med andre.
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34
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no

Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Legejobber

Foto: Thinkstock

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. 
 
 
 
 

11
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin

ALLMENNMEDISIN

Ledig fastlegehjemmel

Det er ledig fastlegehjemmel ved Hegren Legesenter i Aksdal. 

For fullstendig utlysning og mer informasjon: 
www.legejobber.no eller på www.tysver.kommune.no

Søknadsfrist: 31. mars 2019

Tokke kommune ligg i Vest-Telemark, midt mellom aust- og vestlandet. 
Kommunen har 2230 innbyggjarar og eit areal på 980 km2. 
Kommunehuset er lokalisert på Dalen, i nærleiken av det historiske Dalen 
Hotel og Telemarkskanalen. Tokke kommune er ein kraftkommune og 
Statkraft Region Sør-Noreg har eit av sine to regionkontor i kommunen. I 
Tokke ligg òg Vest-Telemark vidaregåande skule som er kåra til ein av dei 
beste vidaregåande skulane i landet. 

Ledig fastlege, LIS 3 ved Tokke legekontor ID 608
Det er ledig fastlegeheimel  frå september 2019. Godt opparbeidd 
liste med for tida 680 pasientar. 

Arbeidsoppgåver:
• Kurativ verksemd
• 

Tokke helsesenter
• Deltaking i interkommunalt legevaktssamarbeid med Vinje 

Kontaktinformasjon: 
• Kommuneoverlege og fagansvar: Lars Håvard Eriksen Tlf. 954 

18 400. 
• Avdelingsleiar helse: Marianne Skriudalen Tlf. 957 83 173

For fullstendig kunngjeringstekst og link til søknadsskjema, sjå 
Legejobber.no eller kommunen sine nettsider.

Søknadsfrist: 10. april 2019.

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til 
Østfoldbyene. Kommunen har ca. 8000 innbyggere. Næringsgrunnla-
get er jord- og skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd 
tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen 
inndelt i 9 seksjoner som yter tjenester til kommunens innbyggere.

Fastlegehjemmel
Bygdelegene i Rakkestad søker etter lege med langsiktig 
interesse for allmennmedisin. Den ledige listen har 1080 
pasienter. I dag er det knyttet 7,5 timer i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten til hjemmelen, men det stilles ikke krav 
om det. Hjemmelen er ledig og med mulighet for tiltredelse fra 
01.06.2019.

DA, samt turnuslege. Det er kollegial fraværsdekning legene 
imellom.

Kontaktinformasjon:
Oddvar Ekeberg, Fastlege/ kommunelege, mobil: 90654576
Anne Merete Thorsen, Fastlege/skolelege, mobil: 95900047

Søknad fremmes via stillingsannonsen på vår hjemmeside 
www.rakkestad.kommune.no og ledige stillinger.

Søknadsfrist: 22.04.2019
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Allmennmedisin, Psykiatri, Rus og avhengighetsmedisin, Vikariat i privat praksis  LEGEJOBBER

RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN

Overlege / Spesialist i psykiatri
DPS Elverum-Hamar, Enhet for akutt - Søknadsfrist: 9. april 2019

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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PSYKIATRI

Lege i spesialisering 100%

Vi kan tilby:
• 
• 

Søknadsfrist: 10. april 2019

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS
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LEGEJOBBER  Forskjellige stillinger, Ledige stipendier – legater – fond

FORSKJELLIGE STILLINGER

38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör Göteborgs 
universitet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark 
forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och 
studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya 
perspektiv bidrar vi till en bättre framtid.

Institutionen för kliniska vetenskaper,  
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 
söker:

PROFESSOR
i kirurgi, kärlkirurgi, ortopedi eller anestesi och 
intensivvård med inriktning traumatologi, förenad 
med befattning som specialist- eller överläkare 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anställningen är placerad vid institutionen för kliniska 
vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Ref nr: PAR 2018/1445

Sista ansökningsdag för anställningen är: 2019-05-02

För mer information se Göteborgs universitets hemsida:  
www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Helse Sør-Øst RHF
søker:

•  100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i psykiatri  

    lokalisert til Bydel Nordre Aker, Oslo

•  40 % avtalehjemmel i psykiatri lokalisert til Oslo

•  30 % avtalehjemmel i psykiatri lokalisert til Oslo

•  40 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i øyesykdommer/ 

    generell oftalmologi lokalisert Tønsberg

•  50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i hudsykdommer 

    lokalisert Hønefoss 

•   100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i ØNH  

    lokalisert til Horten

•  100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i 

    hudsykdommer lokalisert til Elverum

•  100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i 

    hudsykdommer lokalisert til Lillehammer

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

Søknadsfrist: 16. april 2019
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LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

Utlysning av lederstipend 2019 - Utdanningsfond I

Det er for 2019 avsatt til sammen kr 300 000 i lederstipend til leger. 
Det kan søkes om stipend på inntil kr 40 000. Retningslinjer for 
tildeling av lederstipend

• For å kunne motta lederstipend må utdanningen minst være 30 
studiepoeng

• Søknaden må inneholde et personlig søknadsbrev, søkers CV, en 
beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen, hvilket beløp det 
søkes om og en konkret og detaljert oversikt over hvilke utgifter 
som ønskes dekket gjennom stipendet.

• Stipendet skal fortrinnsvis gå til yngre leger som ønsker å ta  
lederutdanning

• Søknaden vil ikke bli vurdert dersom søker allerede har blitt 
tildelt lederstipend fra sentralstyret samme år.

• Det er en forutsetning for tildeling av stipend at ikke mottaker er  

• Det kreves dokumentasjon på opptak og fullføring av studium.
• Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning fremlegges og  

rapport avgis ved fullføring
• Utgifter må dokumenteres med originalbilag
• Stipendet må anvendes innen ett år fra tildelingstidspunkt.

Søknadsfrist er den 20. april 2019. 
 
Søknad sendes: legeforeningen@legeforeningen.no merket  
lederstipend Utdanningsfond I eller til Den norske legeforening v/
Medisinsk fagavdeling Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo

Utlysning av sentralstyrets lederstipend 2019
Gjennom budsjettvedtak er det bevilget kr 60 000 til lederutdanning for 
tillitsvalgte som tar formalisert/studiepoenggivende lederutdanning. Det 
deles ut to stipend à kr 30 000.

• Utdanningen må være minst 30 studiepoeng.
• Søknaden må inneholde et personlig søknadsbrev, søkers CV, en  

beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen, hvilket beløp det søkes 
om og en konkret og detaljert oversikt over hvilke utgifter som ønskes 
dekket gjennom stipendet.

• Stipendet skal fortrinnsvis gå til yngre leger som ønsker å ta  
lederutdanning. 

• Søknaden vil ikke bli vurdert dersom søker allerede har blitt tildelt  
lederstipend fra Utdanningsfond i samme år.

• Sentralstyret vurderer søknadene og tildeler stipendier. 
• Det er en forutsetning at søkeren har hatt tillitsverv over lengre tid (to 

år). Medlemmer av sentralstyret, medlemmer av styrene i avdelingene, 
yrkesforeningene, fagmedisinske foreningene, spesialforeninger og 
andre organer i Legeforeningen, samt tillitsvalgte etter hovedavtalene, 
kan søke. Også medlemmer som har verv i faglige organer kan søke 
(spesialitetskomiteer mv.). 

• Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning fremlegges og rapport avgis 
ved fullføring

• Utgifter må dokumenteres med originalbilag
• Stipendet må anvendes innen ett år fra tildelingstidspunkt.

Utbetalingen av stipend innberettes som trekkfri utgiftsgodtgjørelse fra 
Legeforeningen. Utbetalingen medfører ikke skatteplikt for mottaker  
forutsatt at det dokumenteres overfor skattemyndighetene at beløpet er 
utgifter knyttet til utdanningen. 
Søknadsfrist er den 20. april 2019. Søknad sendes:  
legeforeningen@legeforeningen.no merket sentralstyrets lederstipend 
eller til Den norske legeforening v/ Medisinsk fagavdeling, Postboks 1152 
sentrum, 0107 Oslo
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RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
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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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Fle re lege le de re

Le ger vil le des godt. Da må vi også 
leg ge til ret te for god le del se. Le ge-
for en in gen skal ar bei de for ram me-
vil kå re ne, le del ses fa get og ut vik-
lings mu lig he te ne for hel se le de re.

Jeg vil slå et slag for de gode le der ne; på 
av de lin gen og di rek tø rens kon tor, i kom - 
mu nen og på le ge vak ta, for fag sje fer, kva li-
tets le de re el ler til lits valg te. Le ge for en in gen 
har an svar for å bi dra til en bedre hel se tje-
nes te, og her er le del se sen tralt.

Våre dyk ti ge le der kol le g er står hver dag  
i spen net mel lom til bud og res sur ser, per - 
so nal an svar og me di sinsk an svar, el ler inn-
kjøp og per so nell man gel. Le ger vil le des 
godt. Da tren ger vi god le del se. Le ge for en in-
gen ar bei der for ram me vil kå re ne, le del ses- 
 fa get og ut vik lings mu lig he te ne for hel se - 
le de re. Men ikke bare det. Selv om du sitt er 
øverst ved bor det, har du be hov for en yr kes-
for en ing, en fag me di sinsk til hø rig het, og 
ikke minst det Le ge for en in gen yter ju ri disk 
og men nes ke lig. Dett e er også Le ge for en in-
gens opp ga ve.

Det er ver ken nok å være bare lege el ler 
bare le der. Le ger må til eg ne seg og ut vik le 
le der kom pe tan se. Der for har Le ge for en in-
gen etab lert Helselederprogrammet som en 
pi lot over tre år. Hen sik ten med Helseleder-
programmet er å vise med lem me ne i Le ge-
for en in gen hvil ke le del ses til bud som er til - 
gjen ge li ge i uli ke fa ser av en lege kar rie re – 
fra stu dent til er fa ren over le ge.

Helselederprogrammet le des av en sty-
rings grup pe med sen tra le til lits valg te. Pro-
gram met til byr ikke di rek te noe til Le ge - 
for en in gens med lem mer, men gir en over-
sikt over kurs, sti pen der, nett verk, uli ke 
mas ter pro gram og an net som Le ge for en in-
gen an be fa ler. Hvil ke an be fa lin ger Helse- 
lederprogrammet gir, end rer seg over tid  
og be står både av til bud fra and re og in ter ne 
res sur ser fra Le ge for en in gen selv.

Le ge yr ket gir mu lig he ter for ut vik ling  
i hele kar rie re lø pet. Uli ke kar rie re fa ser har 
uli ke be hov, og til bud må til pas ses der ett er. 
Helselederskolen er et kurs for unge stu den-
ter og le ger, som Le ge for en in gen ar ran ge rer 
sam men med Uni ver si te tet i Oslo (UiO). Vi ser 
også på mu lig he ten for å etab le re en helse- 
lederlinje i grunn ut dan nin gen for hel se pro-
fe sjo ne ne – hvor stu den te ne får en mas ter-
grad i le del se i til legg til sin pro fe sjons ut dan-
ning. All menn le ge nes le der kurs på Vår uka 
inn går i en mas ter ut dan ning ved UiO. Over- 
 le ge for en in gen ar ran ge rer nett verks sam lin-
ger for le de re i sy ke hus, og det er en rek ke 
kurs for til lits valg te i uli ke de ler av lan det. 
Med lem me ne kan søke uli ke sti pend for å ta 
le der ut dan nin ger. Det er slike til bud Helse- 
lederprogrammet vi ser frem. Med lem me ne  
i Le ge for en in gen skal en kelt vite hvil ke til bud 
som er til gjen ge li ge for dem i uli ke fa ser av 
sin kar rie re; det være seg for mel le le der ut-
dan nin ger el ler re le vant nett verks byg ging.

Le ge for en in gen me ner le del se gjør en 
for skjell i hel se tje nes ten. Der for må fle re 
le ger bli le de re og ta le der an svar på alle 
ni vå er i hel se tje nes ten. En slik for skjell er  
at Le ge for en in gen og KS sam men har blitt 
eni ge om tre an be fa lin ger for le del se, for  
å styr ke le del sen av de me di sins ke tje nes te ne 
i kom mu ne ne. En an nen for skjell fin ner vi  
i Granavolden-er klæ rin gen hvor re gje rin gen 
skri ver at de vil sik re sted lig le del se i sy ke- 
 hu se ne. Dett e er vik ti ge gjen nom slag for 
pa si ent sik ker he ten og gode ar beids plas ser.

Det er vik tig at le de re gis til strek ke lig rom 
og myn dig het til å ut ø ve god le del se, hvis 
ikke blir det bare ad mi nist ra sjon. Le ge for- 
 en in gen job ber for ram me vil kå re ne, for 
le del ses fa get og for den nors ke mo del len. 
Og så heier vi på de gode le der ne.
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Ser hele bar net

– Våre med lem mer er opp tatt av  
å være tals per so ner for al vor lig syke 
og kro nisk syke barn, sier Bar ne- 
 le ge for en in gens le der Ke til Stør dal.

Bar ne le ge for en in gen har de se ne re åre ne 
ar bei det for å iva re ta de syke bar na, men 
også for å få til gode ord nin ger for pleie - 
pen ger for for eld re med syke barn.

– I dett e ar bei det har vi sam ar bei det med 
på rø ren de grup pen, og for å få til re sul ta ter 
har vi ar bei det sy ste ma tisk mot Stor tin get, 
for tel ler Stør dal.

For en in gen er far te at re gje rin gen ikke var 
enig i end rin ge ne de men te mått e til for å gi 
barn og for eld re øko no misk trygg het i en 
van ske lig fase. Der for rett et de ar bei det inn 
mot Stortingets hel se- og om sorgs ko mi té 
som så be ho vet for de for slått e end rin ge ne. 
Det ble gjen nom slag for end rin ger på tre av 
fire sva ke punk ter.

– Det siste punk tet ar bei der vi med frem-
de les, sier han.

For en in gen skal møte eld re- og fol ke hel se-
mi nis ter Åse Michaelsen om pal lia sjon for 
barn som er dø en de og som har al vor lig 
syk dom.

– Vi tren ger sna rest å få etab lert barnepal-
liative team og et na sjo nalt fag lig nett verk for 
pal lia sjon til barn og unge, på pe ker Sør dal.

Dek ker et bredt me di sinsk om rå de
Man ge barn har sam men satt e til stan der og 
pe dia tri har helt si den star ten i 1919 vært en 
spe sia li tet hvor man ser hele bar net.

– Det er en stor ut ford ring at pe dia tri en 
dek ker et bredt me di sinsk om rå de. Det skjer 
en stor ut vik ling i fa get, og fa get blir mer 
spis set, men vi må sam ti dig iva re ta en  
bred de, un der stre ker le de ren.

Bar ne av de lin ge ne be hand ler ung dom 
opp til 18 år.

At pe dia tri om fatt er alle seg men ter av 
syk dom mer som barn og unge får un der 18 
år, sy nes Stør dal er en sei er for fa get og for 
pa si en te ne. Han er li ke vel be kym ret for at 
over gan gen fra hel se tje nes ter for ung dom 
til tje nes ter for voks ne noen gan ger ikke er 
like søm løst.

– Dett e kan vi få til bedre, det er ikke greit 
når dia be tes kon trol len glip per, slik vi ser for 
ofte i den ne over gangs fa sen, sier han.

Stør dal for tel ler at det å være bar ne le ge 
kre ver de di ka sjon og et godt en ga sje ment.

– Vi ser at det er en sta dig bed ring i barne-
hel sen. De siste hund re åre ne har bedre 

er næ rings for hold, bedre so si a le for hold og 
ikke minst inn fø ring av vak si ne pro gram mer 
med ført sto re for bed rin ger. Me nin gitt er  
i dag for eks em pel en sjel den het å se hos 
barn. Ny tek no lo gi gir oss også mu lig he ter til 
å hjelpe de al ler mins te pa si en te ne våre på en 
måte som vi ikke kun ne tid li ge re, sier han.

Mo bil til pas set vei le der
Norsk bar ne le ge for en ing er opp tatt av  
å være en på dri ver for å ut vik le gode fag - 
mil jø er. Der for en ga sje res man ge med lem-
mer i ar bei det med vei le de re.

– Fle re enn bar ne le ge ne har gle de av  
å kjen ne til dis se. Sær lig vil jeg frem he ve 
Vei le der i pe dia tri – en on li ne app som vi har 
ut ar bei det i sam ar beid med Hel se bib lio te ket.

Det er én vei le der for akutt e til stan der  
og én for ge ne rell pe dia tri. Dis se lig ger på 
Hel se bib lio te ket, er gra tis til gjen ge lig for 
alle le ger og opp da te res kon ti nu er lig. Vei - 
le de re for ny født me di sin kom mer også  
med frem over.

Stør dal for tel ler at når det gjel der spe sia- 
 li se ring, så er blant an net det å bli vaktkom-
petent på ny født me di sin en flas ke hals. Det 
er ikke er man ge ste der i lan det hvor le ge ne 
kan få prak sis på de mins te, syke bar na.

– Dett e er et pa ra doks, sier han
Man ge med lem mer blir høy kom pe ten te 

in nen de ler av pe dia tri en. For å hol de seg 
opp da tert, er del ta kel se i kurs og kon fe ran-
ser vik tig. Skal bar ne le ge ne fort sett e å ha 
bred de kom pe tan se, må det jevn li ge opp- 

 da te rin ger til in nen for ge ne rell pe dia tri, 
på pe ker for en ings le de ren.

– Ett er ut dan ning er ett av fle re sat sings-
om rå der som kan sik re at ni vå et på bar ne - 
le ger er høyt i Norge.

Bar ne le ge for en in gen har også vært ak ti ve  
i «Gjør klo ke valg» – en kam pan je for å få ned 
over be hand ling og over dia gnos ti se ring. 
Dett e er blitt godt mott att i bar ne le ge mil jø et.

Ju bi le ums fei ring i juni
I 2019 fyl ler Bar ne le ge for en in gen hund re år. 
Sel ve ju bi le ums mar ke rin gen er lagt til vår-
mø tet i Tøns berg 12.–14. juni. Or di næ re år har 
for en in gen to sto re ar ran ge men ter; pe dia ter-
da ge ne som ar ran ge res på et uni ver si tets - 
sy ke hus i ja nu ar og vår mø tet som ar ran ge res 
på en av lan dets bar ne av de lin ger i mai/juni.

– På den ne må ten får av de lin ge ne vist seg 
frem, og det er svært nytt ig og læ re rikt, sier 
Stør dal.

I for kant av dis se mø te ne ar ran ge rer for-
en in gen også mø ter for av de lings over le ger 
og le ger med til sva ren de funk sjo ner.

Bar ne le ge for en in gen har 1 062 med lem-
mer. Tre av fire nye spe sia lis ter i fa get er 
kvin ner.

– Dett e er po si tivt, men det er sam ti dig 
vik tig for ar beids mil jø et at vi får le ger av 
beg ge kjønn, sier Ke til Stør dal.

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

IVA RE TAR DE SYKE BAR NA: Ke til Stør dal le der Norsk bar ne le ge for en ing i ju bi le ums å ret. Foto: El len Juul Andersen
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Spe sia list ut dan nin gen 100 år

I 2018 fyl te spe sia list ut dan nin gen 
100 år. På Le ge for en in gens år li ge  
le der se mi nar i ja nu ar ble det mar-
kert med et fore drag av his to ri ker 
Per Haa ve, som er stats sti pen diat 
og gjes te fors ker ved Det me di sins ke  
fa kul tet ved Uni ver si te tet i Oslo 
(UiO).

Grunn laget for spe sia list ut dan nin gen  
ble lagt al le re de i 1880-åre ne, da det ble en  
øken de op po si sjon blant le ge ne mot Det 
me di sins ke fa kul tets kon ser va ti ve hold ning 
til me di sinsk un der vis ning. Dett e var en 
sterk med virk ning til dan nel sen av Den 
Nors ke Lægeforening i 1886. Mot slutt en av 
1800-tal let be gyn te sta dig fle re pri vat prak ti-
se ren de le ger å an non se re seg som spesia- 
lis ter. Dett e vak te har me – spe si elt i Lege- 
for en in gens le del se, og i 1918 ble spe sia list- 
reg ler ved tatt og gjort gjel den de for hele 
lan det fra 1919. Der med ble det skapt en 
pro fe sjons styrt le ge ut dan ning uten for  
uni ver si te tet, og me di sin stu di et ble gjort 
om til grunn ut dan ning.

Le ge for en in gen ar bei det kon ti nu er lig 
med å gjø re spe sia list ut dan nin gen bedre. 
Spe sia list ko mi te ene ble det vik tig ste og 
mest inn fly tel ses ri ke or ga net i ut vik lin gen 
av re gel ver ket og inn hol det i spe sia list- 
ut dan nin gen. Ar bei det i dis se ko mi te ene 
hvil te på en be ty de lig ube talt inn sats.

I 1965 ble de så kal te Bodø-reg le ne ved tatt. 
De nye reg le ne la grunn laget for en mer 
sy ste ma ti sert ut dan ning. Spe sia list ut dan-
nin gen fikk et ster ke re preg av ut dan ning, 
med teo re tisk opp læ ring, ob li ga to ris ke kurs 
og un der vis nings pro gram.

Ho ved an sva ret for gjen nom fø rin gen  
av spe sia list ut dan nin gen lå len ge hos  
den en kel te over le ge. Dett e ble end ret på 
1980-tal let. Da gjor de Le ge for en in gen spe sia-
list ut dan nin gen mer mål rett et, sy ste ma tisk 
og eff ek tiv. I 1989 fan tes det der med mål be-
skri vel ser med fer dig hets- og kunn skaps krav 
og gjen nom fø rings pla ner for hver en kelt 
spe sia li tet. Med mål be skri vel se ne ble det for 
før s te gang knytt et de fi ner te læ rings mål til 
spe sia list ut dan nin gen (1, 2).

De batt om god kjen nin gen
I over 90 år var det Le ge for en in gen som 
god kjen te spe sia lis te ne. Det var ikke opp lagt 
at det skul le bli slik. Al le re de i 1913 fore slo et 
ut valg i Le ge for en in gen å leg ge opp ga ven til 

det da væ ren de Hel se di rek to ra tet. Den da væ-
ren de me di si nal di rek tør Michael Holm boe 
men te der imot at for en in gen selv var bedre 
skik ket til å påta seg opp ga ven. Dett e ble 
også den løs nin gen Le ge for en in gen ett er 
hvert selv skul le fore trek ke.

Også i 1967 ble det de batt om hvem som 
skul le god kjen ne spe sia lis te ne. Et off ent lig 
ut valg le ver te en inn stil ling om at Norge 
bur de gjø re som sine na bo land, og over la te 
spe sia list ut dan nin gen til sta ten. Ut val get 
var kri tisk til at en «pri vat for en ing» kon trol-
ler te et felt med en så stor sam funns mes sig 
be tyd ning. Li ke vel lot da væ ren de hel se di rek-
tør Karl Evang spørs må let lig ge.

I 1982 tråd de en ny le ge lov i kraft. Et sam-
let ut valg gikk inn for at sta ten skul le få det 
for mel le an sva ret for spe sia list ut dan nin gen. 
Sam ti dig men te ut val get at Le ge for en in gen 
had de en unik er fa ring og eks per ti se på 
om rå det, og fore slo der for at for en in gen 
fort satt mått e spille en vik tig rol le. Både 
So sial de par te men tet og Stor tin get slutt et 
seg til. Som føl ge av le ge lo ven skul le ikke 
lands sty ret i Le ge for en in gen len ger be stem-
me spe sia list ut dan nin gens form og inn-
hold, men gi an be fa lin ger til de par te men tet. 
For en in gen skul le også god kjen ne spe sia lis-
ter med de le gert myn dig het.

Pres set øker
Ut over i 1990-åre ne økte det po li tis ke pres set 
mot Le ge for en in gens rol le i spe sia list ut dan-

nin gen, og ett er fle re de batt run der orien - 
ter te hel se mi nis ter Bjar ne Hå kon Hanssen  
i 2009 om at Hel se di rek to ra tet skul le over ta 
an sva ret for spe sia list ut dan nin gen. Det var 
først og fremt god kjen nings ord nin gen som 
ble opp levd som uhel dig, for di Le ge for en in-
gen iføl ge de par te men tet had de så stor re ell 
og po ten si ell makt at det svek ket myn dig- 
 he te nes kon troll med ut for ming og or ga ni-
se ring av spe sia list hel se tje nes ten.

Over ta kel sen av spe sia list god kjen nin ger 
skjed de i 2011. Nå skul le ikke Le ge for en in gen 
len ger god kjen ne spe sia lis ter el ler re ser ti fi-
se re spe sia lis ter i all menn me di sin.

Til tross for at det er sta ten som nå god-
kjen ner le ge spe sia lis te ne, gjør spe sia list - 
ko mi te ene fort satt et vik tig dug nads ar beid. 
De ut ar bei der an be fa lin ger til læ rings mål, 
læ rings ak ti vi te ter og vur de rings for mer for 
den en kel te spe sia li tet. Dis se blir der ett er 
over le vert fra Le ge for en in gen til Hel se di rek-
to ra tet.

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

LIT TE RA TUR:
1 Haa ve P. Spe sia list ut dan nin gen 100 år. Fore drag.
2 Spe sia list ut dan nin gen av le ger. Oslo: Den nors ke 

le ge for en ing, 2009. https://legeforeningen.no/
PageFiles/31669/Heftet%20.pdf (11.3.2019).

UT VIK LING: Gjen nom 100 år har spe sia list ut dan nin gen gått fra kol le gi al selv jus tis til lov ba sert spe sia list kom pe tan se. 
Her fra hjer te av de lin gen på Akershus uni ver si tets sy ke hus. Foto: Ahus
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Ba lan se kunst ner ne

– Vi job ber for å mu lig gjø re ba lan se-
kuns ten mel lom det å være kli ni ker, 
fors ker og un der vi ser, sier Liv Ari ane 
Au ge stad i LVS.

Den unge, en ga sjer te fors ke ren har le det 
For en in gen for le ger i vi ten ska pe li ge stil lin-
ger (LVS) i halv an net år.

– Hva leg ger du i ba lan se kunst?

– Jeg ten ker at det ofte er slik at le ger som 
fors ker kan falle litt mel lom to sto ler. På 
kli ni ker si den ten ker jeg at det sær lig har 
kon se kven ser for lønns ut vik lin gen eks em-
pel vis for di det tar leng re tid å bli spe sia list, 
mens det på forsk nings si den har kon se - 
kven ser for hvor dan le gen kan po si sjo ne re 
seg i for hold til and re fag grup per som ikke 
bru ker tid på kli nisk er fa ring. Skal man 
bru ke tid på å opp ar bei de seg kli nisk kom pe-
tan se, så sak ker man på en måte til ba ke  
i fors ker kar rie ren, selv om kli nisk er fa ring  
i man ge til fel ler er en for ut set ning for å få 
gjen nom ført forsk nin gen.

– Hvor for bør le ger fors ke?

– Det er vik tig at le ger fors ker for di så mye av 
den kli nis ke virk som he ten hvi ler på forsk-
ning. Sam ti dig bør det ikke være er et skarpt 
skille mel lom kli nisk virk som het og forsk-
ning. Mye av forsk nin gen har jo nett opp rot 
i pro ble mer i kli nisk virk som het. Det er også 
vik tig for den off ent li ge hel se tje nes ten at 
le ger har in sen ti ver til å fors ke for å fors ke 
frem og ta i bruk ny kunn skap. Jeg me ner 
dess uten at den beste må ten å vur de re 
and res forsk ning og hvil ke im pli ka sjo ner 
den har for kli nisk virk som het, er at man 
selv har fors ket.

– I en le der ar tik kel i for en in gens med lems blad 
LVS-info tar du opp ut ford rin gen ved at svært 
man ge fors ke re er an satt i mid ler ti di ge stil lin-
ger. Gjør dere noe med dett e?

– Vi for sø ker å være på dri ve re og i størst grad 
prø ve å på vir ke myn dig he te ne som igjen 
på vir ker uni ver si te te ne. På vårt års mø te - 
se mi nar kom mer rek tor Svein Stø len ved 
Uni ver si te tet i Oslo (UiO). Vi har bedt ham 
re de gjø re for UiOs stra te gi for å få ned an de-
len an satt e i mid ler ti dig stil ling. Det er ikke 
så len ge si den Le ge for en in gen og Spek ter  
ble eni ge om at LIS-ene skal ha fast an set- 
 tel se. Jeg hå per der for at det, nå som det er 
stad fes tet, også blir mer fo kus på mid ler - 
ti dig he ten ved uni ver si te te ne. Fi nan si e ring 
av forsk ning er i stor grad ba sert på pro sjek-
ter, men det be tyr ikke at fors ker nes an set- 
 tel ses for hold be hø ver å være pro sjekt ba sert: 
Uni ver si te te ne skal drive med forsk ning  
i over skue lig fram tid, og tren ger fors ke re.

Fra myn dig hets hold har man i leng re tid 
sagt at mid ler ti dig he ten i aka de m ia skal 
ned, uten at mye har skjedd. Ak ku rat nå er 
det opp merk som het rundt te ma et for di den 
nye lang tids pla nen for forsk ning og høy ere 
ut dan ning ny lig ble lagt frem i Stor tin get.  
I den for bin del se har fle re fra op po si sjo nen 
gitt utt rykk for at det er pro ble ma tisk med 
mid ler ti dig het, og har pres set på for at det 
skal kom me ster ke re re gu le ring. Slik sa ken 
står nå har forsk nings- og høy ere ut dan-
nings mi nis ter Ise lin Nybø ikke ett er kom met 
dett e kra vet, men skal møte rek to re ne ved 
uni ver si te te ne for å høre om de res pla ner 
for å få ned mid ler ti dig he ten.

Jeg har også et «hjer te barn» når det gjel der 
me di sin ut dan nin gen. Det er trist der som 
fram ti di ge le ger i Norge går glipp av god 
un der vis ning for di lønns- og ar beids vil kå re-
ne gjør at uni ver si tet mis ter dyk ti ge folk. 
Man vil jo gjer ne ha de beste til å un der vi se – 
det på vir ker hele hel se ve se net. Det er dess-
uten vel dig vik tig at le ger som un der vi ser 
både har kli nisk og vi ten ska pe lig er fa ring,  
og at de ev ner å for mid le dett e til stu den te ne.

– Hva er for en in gens ho ved fo kus og vik tig ste 
opp ga ver nå og i ti den som kom mer?

– Vår kjer ne opp ga ve er å sør ge for lønns- og 
ar beids vil kår for le ger som fors ker. I til legg 
spil ler vi også en rol le når det gjel der forsk-
nings po li tikk. Myn dig he te ne kom mer sta-
dig med nye re gu le rin ger og for slag og vi 
prø ver å gi inn spill på alt som er re le vant for 
me di sinsk forsk ning. Det hen ger jo også 
sam men med lege fors ker nes ar beids vil kår.

FORS KER NES TALS KVIN NE: Liv Ari ane Au ge stad og LVS øns ker mer fo kus på an tall an satt e i mid ler ti di ge stil lin ger ved 
uni ver si te te ne. Foto: Lise B. Johannessen

LVS

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) er en yrkesforening under  
Den norske legeforening.

Foreningen organiserer leger som har hovedarbeidssted ved universiteter, høgskoler, 
forskningsinstitusjoner, o.l., samt leger som er ansatt i forskningsstillinger ved helse- 
foretakene, og leger som har bistillinger ved forannevnte institusjoner.

Styret består blant av representanter fra alle universiteter med medisinutdannelse. 
Foreningen hadde per 1.2.2019 788 medlemmer, hvorav 334 er spesialister. I overkant  
av 40 prosent av medlemmene er under 50 år.

Foreningen avholder sitt årsmøte i april.
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Trenger 600 nye allmennleger  
i spesialisering i året

Nå er det ned satt et nytt uni ver si tets- og 
høg sko le lov ut valg som skal se på end rin ger 
i uni ver si tets- og høg sko le lo ven. I den for-
bin del se har vi vært på mø ter med ut val get 
og kom met med våre inn spill.

Vi har også in vi tert stats råd Ise lin Nybø til 
vårt års mø te nett opp for å prate om dett e 
med mid ler ti dig het. Hun had de dess ver re 
ikke an led ning til å kom me, men vi hå per  
å få med en an nen re pre sen tant for myn dig-
he te ne.

Tid li ge re har det vært van ske lig å få til 
end rin ger hva gjel der lønn ved uni ver si - 
te te ne. Si den 2016 har det kom met et  
be tyd nings fullt skifte i lønns sy ste met på 
uni ver si te te ne, ved at lønns mas sen i Aka de-
mi ker ne for de les lo kalt. Her vil det bli en  
del ar beid fram over for å sik re at le ge ne 
kom mer godt ut, eks em pel vis at det å ha  
en spe sia li tet i stør re grad opp fatt es som  
en kom pe tan se og gjen spei les i lønns ni vå et.

– Du over la ter nå ro ret til and re?

– Jeg har vært med i sty ret en stund, og vil 
fort satt gjer ne bi dra, men jeg sy nes også det 
er vik tig å få inn nye folk. Jeg ryk ket nok opp 
som le der både for di jeg vir ket litt en ga sjert 
og for di det var et ge ne ra sjons skif te. For- 
 en in gen ble star tet av noen ild sje ler på 
1990-tal let, men det har vært re krutt e rings-
ut ford rin ger i mel lom ge ne ra sjo nen – kan-
skje re la tert til mid ler ti dig het og usik re 
ar beids for hold? Nå har yng re kref ter tatt 
over, men vi tren ger å få fle re en ga sjert for  
å få løf tet våre sa ker både inn ad i Le ge for - 
en in gen og utad mot uni ver si tet og myn dig-
he ter.

Sam ti dig sy nes jeg det er gøy. På den ene 
si den er det vik tig å kjem pe for ar beids - 
vil kå re ne for le ger som fors ker, på den and re 
si den er det er vik tig for den me di si nen som 
ut fø res i Norge – for di det sta dig kom mer 
mye ny forsk ningw.

– Dere de ler år lig ut Orkideprisen. Hvor for er 
det vik tig å ha en slik pris?

– Det har med det for en in gen står for. Det er 
en pris for det man har gjort for å frem me 
le ger som vil fors ke – en på skjøn nel se for  
de som står på for fel les ska pet og som drar 
and re med seg. Det er jo litt usel visk, og det 
sy nes jeg for tje ner en opp merk som het.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Leger som går av med pen sjon, frem-
ti dig be folk nings vekst og re duk sjon  
i ar beids be last nin gen blant fast le ger, 
kre ver en so lid øk ning i an tal let ALIS-
stil lin ger, vi ser ny rap port.

Rap por ten som er ut ar bei det av Hel se di rek-
to ra tet, Le ge for en in gen og KS frem skri ver 
be ho vet for all menn le ger i spe sia li se ring 
(ALIS) i et ti års per spek tiv (1).

600 fle re ALIS er et kon ser va tivt an slag
Be reg nin ge ne er ba sert på uli ke scenarier. 
Sam let sett vi ser rap por ten at 626 ALIS må 
på plass år lig for å er statt e le ger som går av 
pen sjon, hånd te re frem ti dig be folk nings-
vekst og re du se re ar beids be last nin gen fra 
da gens høye nivå på 55, 6 ti mer i uken.

– Le ge for en in gen har krevd 500 nye ALIS  
i året. Dis se tal le ne vi ser at vi tren ger å øke 
re krutt e rings tak ten be ty de lig skal vi kun ne 
le ve re gode le ge tje nes ter i kom mu ne ne de 
nes te åre ne. Blir vi hen gen de ett er fra star-
ten av, vil lege be ho vet vok se seg stør re fra år 
til år. Det må hand ling til skal vi kom me oss 
opp av hen ge my ra, sier Tom Ole Øren, le der 
i All menn le ge fo re nin gen.

De se ne re åre ne er det kom met fle re  
kom pe tan se krav for le ger som job ber  
i kom mu nen. Rap por ten har der for også 
be reg net kost na de ne ved inn fø ring av de 
nye kom pe tan se kra ve ne.

Re krut te rings til tak for all menn le ger
Le ge for en in gen, Hel se di rek to ra tet og KS har 
job bet frem enda en rap port om for slag til 
re krutt e rings til tak for all menn le ger. Her 
be skri ves re krutt e rings til tak for ALIS som er 
næ rings dri ven de, har fast lønn og ALIS uten-

for fast le ge ord nin gen, eks em pel vis sy ke-
hjem og Kom mu nal akutt døgn en het (KAD) 
(2).

– Her lis tes det opp man ge gode til tak som 
kom mu ner og sta ten kan be nytt e for å løse 
re krutt e rings kri sen. Ikke minst bør kom mu-
ne ne se hvor dan næringsdriftsmodellen kan 
gjø res mer att rak tiv for unge le ger, sier Tom 
Ole Øren.

Rap por ten be skri ver noen fel les prin sip-
per som gjel der alle tre an sett el ses for hold. 
Blant an net at ALIS har eget lis te an svar, men 
at dis se le ge ne kan til bys kor te re lis ter. Det 
er også vik tig å til rett e leg ge for at le ger blir  
i job ben. Rap por ten pe ker i til legg på at 
re krutt e rings til ta ke ne må iva re ta kon ti nui-
te ten i re la sjo nen mel lom lege og pa si ent og 
sik re sta bi li tet i le ge tje nes ten.

– Det er vik tig at til ta ke ne ikke bare lø ser 
en akutt kri se her og nå. Sta bi li tet i le ge tje-
nes te ne er et mål i seg selv, un der stre ker 
Øren.

Rap por te ne er ut ar bei det av en ar beids-
grup pe med re pre sen tan ter fra sta ten, KS  
og Le ge for en in gen, også kalt tre parts sam ar-
bei det. Uenig he ter mel lom par te ne er lagt 
inn som sær merk na der i rap por te ne. Tre-
parts sam ar bei det mø tes jevn lig for å dis ku-
te re ut ford rin ger og løs nin ger for fast le ge-
ord nin gen og de kom mu na le le ge tje nes te ne.

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

LIT TE RA TUR
1 Spe sia list ut dan nin gen i all menn me di sin. Oslo: 

Hel se di rek to ra tet, 2019.
2 All menn le ger i spe sia li se ring (ALIS). Del 2 av 2. 

Oslo: Hel se di rek to ra tet, 2019.

TREN GER FLE RE ALIS: Be reg nin gen av be ho vet er ba sert på uli ke scenarier. Foto: Le ge for en in gen/Thomas Bar stad Eck hoff
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Fort set ter sam ar bei det  
med den ma la wis ke le ge for en ing

Le ge for en in gen har si den 2015 fi nan- 
 si ert et sam ar beids pro sjekt med 
Society of Med i cal Docto rs of Ma la wi 
(SMD). Hen sik ten var å styr ke le ge-
nes fag li ge rol le i Ma la wi.

En vik tig mål sett ing for pro sjek tet har vært 
at SMD skal være en or ga ni sa to risk og øko-
no misk bæ re kraf tig for en ing ett er pro sjek-
tets slutt. I til legg skal for en in gen være en 
are na for dis ku sjon av fag li ge og etis ke 
spørs mål, kva li tet i hel se tje nes ten og le ge-
nes vel ferd.

I kon trak ten Le ge for en in gen inn gikk med 
SMD i 2015 ble de eni ge om at for en in gen 
skul le opp fyl le føl gen de mål i lø pet av pro-
sjekt pe ri oden:

Sam ar beids pro sjek tet med Society of 
Med i cal Docto rs ble av slutt et høs ten 2018. 
Eva lue rin gen har vist at pro sjek tet har nådd 
må le ne om å styr ke sek re ta ri a tet i SMD,  
øke re krutt e ring av med lem mer og å bli en 
dia log part ner med myn dig he te ne i hel se-
spørs mål.

Le ge for en in gen øns ker nå å vi de re fø re 
sam ar bei det med et nytt tre års pro sjekt med 
for mål om å ut vik le en spe sia list ut dan ning 
for le ger i Ma la wi gjen nom Ma la wi Col le ge 
of Physicians and Surgeons.

Har styr ket rol len som ta le rør  
opp mot myn dig he te ne
Si den opp star ten av pro sjekt sam ar bei det 
har SMD viet mye res sur ser til å styr ke sin 
rol le i ut vik lin gen av hel se ve se net i Ma la wi 
og bedre le gers ar beids- og lønns for hold. 
Det siste har ofte skjedd i nært sam ar beid 
med Docto rs Uni on of Ma la wi, en fag for en-
ing for le ger i spe sia li se ring ved off ent li ge 
sy ke hus. Ett eks em pel var en kon flikt med 
myn dig he te ne i 2015 da 51 ny ut dan ne de 
le ger ikke fikk tur nus plass, sam ti dig som 
over 80 pro sent av stil lin ge ne for le ge spe sia-
lis ter ikke var be satt.

I be gyn nel sen av pro sjekt pe ri oden an satt e 
SMD to per so ner til sek re ta ri a tet, og de ser 
nå på mu lig he ten for å an sett e en lege. Fle re 
av opp ga ve ne sek re ta ri a tet på tar seg, kre ver 
god kjenn skap til hel se tje nes ten. De har 
også styr ket med lems tje nes te ne.

Må let var at 80 pro sent av le ge ne skul le 
være med lem mer ved pro sjekt slutt. Da 
pro sjek tet star tet had de for en in gen 

150 med lem mer. I 2018 var dett e økt til 450, 
men sam ti dig var an tall le ger økt til 900. De 
fles te av dis se er ny ut dan ne de som sann syn-
lig vis ennå ikke er kom met i jobb. Opp rett el-
sen av et col le ge og en bedre spe sia list ut-
dan ning vil kun ne bi dra til at an tal let med-
lem mer øke.

Et vik tig grep for en in gen har gjort for  
å styr ke kom mu ni ka sjo nen med med lem-
me ne er å etab le re en hjem me si de:  
www.smdmalawi.com. Her er det lagt opp  
til at le ger kan mel de seg inn elek tro nisk.

I Ma la wi er det sto re av stan der, men in gen 
fun ge ren de off ent lig trans port og det er dyrt 
å leie bil. Dett e er et hin der for å opp sø ke 
med lem mer. For en in gen har nå skaff et seg 
en li ten bil som gjør det enk le re å kom me 
rundt og hol de lo ka le med lems mø ter.

To spe sia li tets for en in ger; for en in ge ne  
for ob ste trikk og gy ne ko lo gi og for pe dia tri 
har valgt å knytt e seg til Society of Med i cal 
Docto rs. Dett e er to av få spe sia li tets for en in-
ger i Ma la wi, og SMD hjel per dem med  
å av hol de års mø ter og kom mu ni se re med 
med lem me ne. SMD ar bei der med å lage 
av ta ler med for en in ge ne om en av gift for  
å be nytt e seg av sek re ta ri ats tje nes te ne.

Nytt, spen nen de pro sjekt
SMD har i lø pet av pro sjekt pe ri oden opp-
nådd god dia log med myn dig he te ne. Kon-
tak ten har blant an net dreid seg om å etab-
le re en in sti tu sjon som kan ha an sva ret for 

spe sia list ut dan nin gen. De er nå blitt eni ge 
med myn dig he te ne om å etab le re Ma la wi 
Col le ge of Physicians and Surgeons som skal 
lig ge un der Society of Med i cal Docto rs.

En vik tig grunn til at myn dig he te ne tar 
for en in gen med på råd slag om ut vik lin gen 
av hel se tje nes ten og også har god tatt at 
col le get blir lagt un der SMD, er at for en in-
gen er en fag lig for en ing.

Til tross for dett e pe ker SMD på be ho vet 
for en sterk fag for en ing for le ger i lan det. 
Med i cal Docto rs Uni on of Ma la wi fin nes 
al le re de, men den ne for en in gen har lig get 
brakk noen år og slitt med ka pa si tet og 
or ga ni se ring. Ett er at SMD de se ne re åre ne 
har fått kon so li dert sek re ta ri a tet, øns ker de 
å se på hvor dan de kan styr ke for hol det til 
fag for en in gen. SMD opp ford rer også sine 
med lem mer til å bli med lem i fag for en in-
gen og vice ver sa.

Ma la wi Col le ge of Physicians and Sur-
geons (MCPS) skal være en uav hen gig in sti-
tu sjon som vil be gyn ne ar bei det sitt med  
å ut vik le na sjo na le stan dar der til spe sia list-
ut dan nin ge ne og krav til ut dan nings in sti tu-
sjo ne ne. Pro sjek tet vil to talt be stå av tre 
de ler.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

GOD DIA LOG MED MYN DIG HE TE NE: Dr. Amos Nyaka, pre si dent i Society of Med i cal Docto rs of Ma la wi (t.v.) med  
Dr Thompson Mpinganjira fra myn dig he te ne her på den år li ge kon fe ran sen i 2018. Foto: SMD
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Frukt ba re dis ku sjo ner  
for å løf te fa get

Med en fel les mål set ting om å styr ke 
Le ge for en in gens fag li ge stem me 
møt tes sen tral sty ret og fag sty ret 
for før s te gang.

Fag rå det ble for melt opp ret et i sep tem ber 
2018. Da ble også sty ret valgt med Ce ci lie 
Ri søe som le der. For må let med å opp ret e 
fag rå det er å bedre grun nen for en for ny et 
og styr ket fag akse i for en in gen.

Bred eks tern kon takt fla te
Le der Ce ci lie Ri søe, som selv har er fa ring 
som le der i Norsk Cardiologisk Sel skap og 
som sen tral sty re med lem i Le ge for en in gen, 
orien ter te sen tral sty ret om fag sty rets før s te 
må ne der. Sty ret ble valgt 26. sep tem ber  
i fjor.

–Vi har så langt job bet for å få en bred 
eks tern kon takt fla te, og vi har hat fle re 
mø ter og kom men de av ta ler – blant an net 
med Le ge mid del ver ket og Sy ke hus inn kjøp, 
sa Ri søe.

Hun for tal te også at de had de fåt fle re 
hen ven del ser fra de fag me di sins ke for en in-
ge ne.

– Fak tisk fle re enn for ven tet. Vi har også 
lav ters kel for å ta opp dis se hen ven del se ne 

på sty re mø te ne. Det er gode sa ker. Jeg opp - 
le ver at vi fyl ler en funk sjon som ikke har 
vært i Le ge for en in gen før. Det er in ter es sant, 
på pek te Ri søe.

Im po nert over ar bei det
Fag sty ret job ber også for å få på plass sekre-
tariatstøte. Det job bes også med and re 
or ga ni sa to ris ke sa ker, i til legg til fag li ge 
dis ku sjo ner, for tal te Ri søe.

– Vi skal ska pe et kli ma der det å sit e i det 
fag me di sins ke sty ret ikke er en plikt, men 
noe et er leng tet og som gir en fø lel se av at 
«nå er det en de lig min tur». Vi er spen te på 
sen tral sty rets for vent nin ger og sam ar bei det, 
hvor dan vi sam men kan bi dra til å få det 
beste ut av Le ge for en in gen, sa Ri søe.

Ma rit Her man sen un der stre ket at hun var 
im po nert over job ben fag sty ret har lagt ned 
så langt.

– Det e il lust re rer på man ge må ter den 
sto re vil jen som er i Le ge for en in gen for å få 
til ting. I sen tral sty ret har vi også dis ku tert 
hvil ke opp ga ver vi skal for de le mel lom  
oss og fag sty ret, som gjør at alle lyk kes,  
sa Her man sen.

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