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Snøscooterulykker i Nord-Norge
I 2013 og 2014 ble det registrert 7 dødsfall  
og 87 sykehusinnleggelser etter bruk av 
snøscooter og andre terrengkjøretøy i Nord-
Norge, nesten halvparten av dem i Finn-
mark. Alle de omkomne var menn som  
ble skadet ved bruk av snøscooter. Dette 
viser data innhentet fra 6 politidistrikter  
og 11 sykehus med akuttfunksjon samt åpne 
internettkilder. Verken politi eller sykehus 
hadde full oversikt over antall skadede og 
omkomne. Vi trenger flere og mer pålitelige 
data om hvor, når og hvordan skader skjer 
for å forebygge skader.
SIDE 582, 608

Rabdomyolyse etter intensiv trening
24 friske studenter som gjennomførte én 
intensiv treningsøkt, fikk kraftig stigning  
i sitt kreatinkinasenivå. Tre av dem tilfreds-
stilte kriteriene for rabdomyolyse, og graden 
av CK-stigning hadde sammenheng med 
den enkeltes treningsgrunnlag. Dette viser 
en studie gjennomført ved St. Olavs hospital. 
Resultatene tyder på at kraftig CK-stigning 
må anses som et normalfenomen. Bør perso-
ner med treningsindusert rabdomyolyse 
behandles annerledes enn pasienter med 
rabdomyolyse som har andre årsaker?
SIDE 613

Hodepine i klinisk praksis
Hodepinesykdommer er en vanlig årsak  
til funksjonsnedsettelse og legesøkning. 
Migrene, spenningshodepine og hodepine 
som følge av overforbruk av legemidler er 
de vanligste formene for hodepine. Diagno-
sen er i stor grad basert på en god og struk-
turert anamnese. Tidlig igangsettelse av 
forebyggende tiltak kan hindre kronifise-
ring. Pasienter med hyppig og behandlings-
resistent hodepine eller kraftig hodepine 
med kort anfallsvarighet bør vurderes av 
nevrolog.
SIDE 617

Når Saturn  
står i Jomfruen
Den 6. mars 2019 må stjerner og planeter ha stått i en usedvanlig 
gunstig posisjon. Da ga nemlig Nasjonalt organ for kvalitet i utdan - 
ningen (NOKUT) Astrologiskolen Herkules offentlig akkreditering 
som fagskole. NOKUT er det statlige organet som skal kontrollere 
kvaliteten på høyere utdanning i Norge.

På astrologiskolens nettsider kan vi lære at helsevesenet er i krise, 
og at «det er på denne bakgrunn at det også er blitt plass til astro-
loger». Videre kan vi lære at Saturn i Jomfruen legger forholdene 
til rette slik at blant annet «effektivisering av helsesektoren kan 
vokse fram». Og annetsteds at «hvis klientens Måne er i kvadratur 
til astrologens Mars er det ikke sikkert at de finner tonen like lett, 
som hvis Månen og Venus var i konjunksjon». Dette mens man  
i skolens informative artikkel om «astrologimedisin» kan lese at 
«horoskopet gir den detaljinformasjon som er nødvendig for  
å anrette en balansert behandlingsstrategi».

Til utdanning i dette grenseløse tøvet får man nå altså støtte fra 
Statens lånekasse for utdanning. Godkjente fagskoler som denne 
skal gi kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere 
opplæring, slår fagskoleloven fast. Mens kvakksalverloven er opp-
hevet. Av og til er det uråd å vite om man skal le eller gråte.
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I denne utgaven av Tidsskriftet publiserer  
vi en artikkel om ulykker ved bruk av snø-
scooter og ATV i Nord-Norge. Det finnes 
ingen gode registre over slike ulykker, og 
det gjør forebyggende arbeid vanskelig. 
Finnmark har høyest forekomst av skade-
relaterte dødsfall i Norge: jo fler snøscoo-
tere, jo fler dødsfall og skader. Bruk av snø-
scooter og terrengkjøretøy er viktig for 
samer som driver med reindrift. Forebyg-
gende tiltak må utvikles med utgangspunkt 
i den samiske befolkningens kunnskap og 
behov. Det er mangel på urfolks perspek-
tiver i norsk medisin, og Tidsskriftet har 
publisert få studier om samenes helsebehov. 
Samisk legeforening jobber nå for å sikre et 
samisk spesialisthelsetilbud som ivaretar 
den samiske befolkningens særegne situa-
sjon, språk og kulturelle kontekst. Det er et 
arbeid som vi støtter. Vi har derfor invitert 
Anders Sunna til å illustrere forsiden til 
denne utgaven av Tidsskriftet. Han er kjent 
for å jobbe med politiske tema knyttet til 
samenes historie og situasjon i sin kunst.  
Du kan se mer av Sunnas kunst på hans 
nettside: anderssunna.com
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1 GANG PER UKE

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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Start van sker

LIT TE RA TUR
1 Gjers vik P. Hvor for er til ba ke mel ding så van ske lig? Tidsskr Nor Legeforen  

2014; 134: 591. 
2 Gjers vik P. Å skrive må læ res. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137. doi: 10.4045/ 

tidsskr.17.0537.
3 Hall GM. red. How to write a pap er. 5. utg. Lon don: BMJ Books, 2012.
4 Ny len na M. Pub li se re og pre sen te re. Me di sinsk fag for mid ling i teo ri og prak sis. 

2. utg. Oslo: Gyl den dal Aka de mis ke, 2015.

5 Det me di sins ke fa kul tet. Uni ver si te tet i Oslo. MED5090 – Ret nings lin jer for 
pro sjekt opp ga ven. (5.2.2019).

6 Møl ler sen MV, Nor gård H, Spig set O et al. Hjer te, smer te - kar dio vas ku lær sik ker-
het og ikke-ste ro i de an ti in flam ma to ris ke mid ler. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 
135: 542�–�6. 

Tids skrif tet pub li se rer gjer ne ar tik ler ba sert på stu dent-
opp ga ver. Vei le der må ta an svar for at ma nu skrip tet er 
godt nok for inn sen del se.

Som ung as si stent le ge med fag li ge am bi sjo ner had de jeg skre vet 
mitt før s te ma nu skript ment for pub li se ring i et vi ten ska pe lig 
 tids skrift. Teks ten var kver net og om skre vet en rek ke gan ger, så  
da jeg la ma nu skrip tet (i pa pir for mat – dett e var i førdigital tid)  
i post hyl len til en av av de lin gens pro fes so rer, reg net jeg med å få 
aner kjen nel se og noen få for slag til for bed rin ger til ba ke. Ma nu -
skriptet var i mine øyne prak tisk talt klart for inn sen del se. Men  
slik gikk det ikke. Tvert imot kom ma nu skrip tet til ba ke med utal li ge 
over stryk nin ger, til føy el ser og kom men ta rer i mar gen – alt skre vet 
med rødt blekk. Det så ut som et blod bad.

Jeg er ikke ale ne om å ha opp levd dett e. Slike opp le vel ser kan  
være van ske li ge å tak le, for man ge av oss vil opp fatt e oss selv som 
gan ske flin ke til å skrive. Om fatt en de kri tikk kan være van ske lig  
å ak sep te re, selv når den er led sa get av kon struk ti ve råd (1). Nøk  ke-
len lig ger i å inn se at det å skrive en vi ten ska pe lig ar tik kel er noe 
an net enn å skrive norsk stil, blogg inn legg, jour nal no ta ter, hen vis-
nin ger og no ta ter til in ternt bruk (2). Å skrive for pub li se ring i et 
 me di sinsk vi ten ska pe lig tids skrift in ne bæ rer and re og høy ere krav  
til form, pre si sjon og klar het (3, 4).

Tids skrif tet pub li se rer gjer ne ar tik ler skre vet av stu den ter og unge 
le ger, og vi mott ar man ge ma nu skrip ter skre vet av me di sin stu den-
ter med de res vei le de re som siste for fatt er. De fles te av dem er ba sert 
på en ob li ga to risk pro sjekt opp ga ve i me di sin stu di et; and re kan 
være sel ve pro sjekt opp ga ven, slik fa kul te te nes ret nings lin jer, bl.a.  
i Oslo, åp ner for (5). Noen av dem er blitt til rik tig gode ar tik ler –  
én fikk så gar pris for beste over sikts ar tik kel pub li sert i Tids skrif tet  
i 2015 (6). Li ke vel er man ge av ma nu skrip te ne for sva ke el ler ufer  dige 
til at man kan ta fatt på en møy som me lig og tid kre ven de re vi sjons-
pro sess. Vårt inn trykk er dess ver re at noen vei le de re ikke har bi dratt 
i til strek ke lig grad før ma nu skrip tet sen des inn. Slike ma nu skrip ter 
må der for ofte re fu se res.

Ma nu skrip ter fra me di sin stu den ter er gjer ne ba sert på enk le 
ob ser va sjons stu di er – man gjør opp et ma te ria le, som det he ter – 
 el ler på en litt e ra tur stu die om et av gren set tema. Det er av gjø ren de 

at vei le der er ak tivt med helt fra star ten av pro ses sen – fra for mu le-
ring av forsk nings spørs mål, litt e ra tur søk og me to de valg. Ut ar bei -
delsen av tekst må skje pa ral lelt med da ta inn sam ling, tolk ning  
og dis ku sjon, der vei le der gir råd, kon trol le rer, rett er og for bed rer 
ett er be hov. Egne og and res forsk nings funn må tol kes og sett es inn  
i en sam men heng. Dett e stil ler krav til ny an ser te for mu le rin ger  
og dem pe te kon klu sjo ner, noe som kan være uvant for man ge stu-
den ter. Vei le der må kort og godt være ma nu skrip tets fød sels hjel per. 
Tids skrif tets opp ga ve er å gjø re pro ses sen så smi dig og smer te fri 
som mu lig og å bi dra med kon struk ti ve til ba ke mel din ger om hvor-
dan ma nu set kan gjø res enda bedre. Alt er van ske lig før s te gang 
man prø ver. Dett e gjel der også for for fatt e re av tids skrift ar tik ler.

Ved inn sen del se av ma nu skrip ter som er ba sert på en al le re de 
inn le vert pro sjekt opp ga ve, bør pub li se rin gen av pro sjekt opp ga ven  
i fa kul te tets nett ar kiv klau su le res, dvs. ut sett es inn til den vi ten ska-
pe li ge ar tik ke len er pub li sert (5). Dett e må gjø res for å unn gå re fu-
sjon med hen vis ning til tids skrif te nes for bud mot dob belt pu bli se-
ring – in gen se ri ø se tids skrif ter ak sep te rer ma nus el ler forsk nings -
data som al le re de er pub li sert and re ste der.

Ikke alle me di sin stu den ter skal bli fors ke re, men alle le ger må 
for hol de seg til forsk ning og vi ten ska pe li ge ar tik ler. Å skrive en 
pro sjekt opp ga ve el ler et ma nu skript for pub li se ring i et me di sinsk-
vi ten ska pe lig tids skrift er der for en vik tig del av me di sin stu di et  
(2, 5). Å få hjelp til å skrive et ma nu skript og å få det vur dert av 
 re dak tø rer og fag vur de re re er en god er fa ring for alle stu den ter 
uav hen gig av valg av spe sia li tet og vi de re kar rie re. Gode skrive råd  
er lett til gjen ge li ge (3, 4), og re dak sjon en tar gjer ne imot fle re gode 
ma nu skrip ter fra me di sin stu den ter. Lyk ke til!

PET TER GJERS VIK
petter.gjersvik@medisin.uio.no
er me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet og pro fes sor ved Institutt 
for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
Foto: Ei nar Nilsen 

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Alt er vanskelig første gang man prøver. 
Dette gjelder også for forfattere av tidsskrift- 
artikler»
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Ben margs trans plan ta sjon – en kur mot hiv?

LIT TE RA TUR
1 Hütter G, No wak D, Mossner M et al. Long-term con trol of HIV by CCR5 Delta32/

Delta32 stem-cell transplantation. N Engl J Med 2009; 360: 692�–�8. 
2 Gup ta RK, Ab dul-Ja wad S, McCoy LE et al. HIV-1 remission fol low ing CCR5Delta32/

Delta32 haematopoietic stem-cell transplantation. Nature 5.3.2019.  (19.3.2019).

3 Lederman MM, Pike E. Ten years HIV free: An in ter view with «The Berlin Pa tient,» 
Ti mo thy Ray Brown. Pathog Im mun 2017; 2: 422�–�30. 

4 Cohen J. Month ly shots may replace dai ly anti-HIV pills. Scien ce 2018; 361: 740. 

To pa si en ter er til sy ne la ten de ku rert for hiv ett er ben-
margs trans plan ta sjon. Har den ne type be hand ling en 
plass som frem ti dig kur mot hiv?

I 2009 ble det for før s te gang rap por tert at en pa si ent had de blitt 
ku rert for hiv. Ti mo thy Ray Brown, også kjent som Berlin-pa si en ten, 
ble be hand let for akutt mye lo gen leu ke mi med al lo gen ben margs-
trans plan ta sjon. Ett er det har han vært vi rus fri uten bruk av me di ka-
men ter (1). Det siste ti å ret har fle re hiv po si ti ve pa si en ter fått ben-
margs trans plan ta sjon mot uli ke he ma to lo gis ke maligniteter, men 
in gen av dis se er blitt ku rert for hiv. Nå har Ti mo thy Ray Brown fått 
sel skap av en pa si ent fra Lon don, inn til vi de re kalt Lon don-pa si en-
ten (2).

Fel les for beg ge pa si en te ne er at de har fått ben marg fra en gi ver 
med ho mo zy got mu ta sjon ( 32/ 32) i et gen som ko der for kjemo-
kinreseptoren CCR5 (1, 2). CCR5 fun ge rer som koreseptor for hiv vi ru-
set og gjør sam men med CD4-mo le ky let vi ru set i stand til å bin de 
seg til og in fi se re mål cel len. Den ho mo zy go te mu ta sjo nen 32/ 32 
ko der for en CCR5-va ri ant som gjør at CD4-cel le ne blir re si sten te for 
in fek sjon av CCR5-av hen gi ge vi rus stam mer (1, 2). Lon don-pa si en ten 
har fore lø pig vært vi rus fri i 18 må ne der ett er at han slutt et å ta hiv-
me di si ner, og hans leu ko cytt er kan nå ikke in fi se res av CCR5-av hen-
gi ge vi rus stam mer ex vivo (2).

Det dis ku te res om fle re fak to rer enn mu ter te CCR5-va ri an ter kan 
ha på vir ket ku re ring av dis se to pa si en te ne. Fle re pa si en ter som er 
blitt be hand let med ben margs trans plan ta sjon, har fått re du sert sine 
hiv re ser voa rer ett er in duk sjons be hand ling med uli ke for mer for og 
do ser av cel le gift. Berlin-pa si en ten ble be hand let med helkroppsstrå-
ling i til legg til be ty de li ge do ser cel le gift som en del av be hand lings-
pro to kol len for akutt mye lo gen leu ke mi (1). Også Lon don-pa si en ten 
fikk cel le gift, men i be ty de lig mind re do ser, som del av be hand lin-
gen mot Hodgkins lym fom (2).

Et an net fel les trekk for de to pa si en te ne er at beg ge fikk så kalt 
trans plan tat-mot-vert-syk dom ett er ben margs trans plan ta sjo nen  
(1, 2), og man kan ten ke seg at do nors ben marg på den ne må ten  
kan ha an gre pet ver tens im mun cel ler i en slik grad at det cel lu læ re 
hiv re ser voa ret er blitt ut ryd det, el ler i hvert fall kraf tig re du sert. 
Mu li gens er det kom bi na sjo nen av ben margs gi ver med CCR5-mu ta-
sjon, trans plan tat-mot-vert-syk dom og even tu elt in duk sjons be hand-
ling rett et mot T-cel le-re ser voa ret som har gjort at dis se pa si en te ne 
til sy ne la ten de er blitt ku rert for hiv (2).

Med an ti re tro vi ral be hand ling kan man nå leve et langt liv med 

hiv. Ben margs trans plan ta sjon vil der for ikke være et al ter na tiv for 
de fles te pa si en ter grun net sto re bi virk nin ger og be ty de lig pro se -
dyre re la tert mor ta li tet. Pa si en te ne fra Berlin og Lon don vi ser li ke vel 
at hiv po ten si elt kan ku re res. Ka sui stik ke ne har vik ti ge fel les trekk 
som gjør at forsk nin gen på en kur mot hiv kom mer til å in ten si ve-
res, og CCR5-mo le ky let er et na tur lig sted å star te. Et al ter na tiv til 
ben margs trans plan ta sjon kan være å ma ni pu le re pa si en tens egne 
im mun cel ler slik at CCR5-mo le ky let end rer egen ska per og CCR5- 
avhen gi ge vi rus ikke kan in fi se re cel le ne. En stra te gi hvor man 
 end rer CCR5-mo le ky let med sink fin ger-nukleaser ble ny lig pre sen-
tert un der hiv kon gres sen CROI i Se att le (P. Tebas, ab strakt nr. 25), 
men det tok det ikke lang tid før samt li ge del ta ke re i den ne pi lot stu-
di en had de mål bar vi re mi. Sann syn lig vis må en slik stra te gi kom bi-
ne res med be hand ling rett et mot T-cel le re ser voa ret for å kun ne 
opp nå en kur.

CCR5-mo le ky let er et av fle re ak tu el le an greps punk ter i hiv vi ru sets 
livs syk lus, som sam men med im mun for sva rets re ak sjon på vi ru set 
for hå pent lig vis kan ut nytt es til å kon trol le re, og i beste fall eli mi -
nere, vi ru set. Et vik tig po eng er at selv om man skul le kla re å hel -
brede fle re pa si en ter ved å ma ni pu le re CCR5-mo le ky let, kan and re 
stam mer av hiv vi ru set bru ke CXCR4 som koreseptor for å in fi se re 
CD4-po si ti ve cel ler. Il lust re ren de nok sier Ti mo thy Brown at han  
nå bru ker fore byg gen de hiv me di si ner i form av så kalt preekspone-
ringsprofylakse (PrEP) (3), nett opp for å unn gå in fek sjon med CXCR4-
va ri an ter av hiv vi ru set.

Mens vi ven ter på en kur, fors kes det på and re til nær min ger som 
kan ha mer umid del bar be tyd ning for pa si en ters livs kva li tet, blant 
an net de pot va ri an ter av an ti vi ra le me di ka men ter som kan tas som 
må ned li ge in jek sjo ner i ste det for dag li ge tab lett er (4). Ben margs-
trans plan ta sjon vil inn til vi de re kun være ak tu elt ved spe si fik ke in di-
ka sjo ner, som lym fom og leu ke mi, ikke pri mært for å ku re re hiv.

MA RI US TRØ SEID
marius.troseid@medisin.uio.no
er spe sia list i in fek sjons syk dom mer ved Sek sjon for kli nisk im mu no lo gi og 
in fek sjons me di sin, Oslo uni ver si tets sy ke hus, Riks hos pi ta let, og le der en forsk-
nings grup pe som fo ku se rer på kli nisk tarm flo ra me di sin, blant an net in nen for 
hiv og kar dio vas ku lær syk dom.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Pasientene fra Berlin og London viser likevel 
at hiv potensielt kan kureres»
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Når barn ikke skal bli gam le

LIT TE RA TUR
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(13.3.2019).
2 IMPaCCT: stan dards for paediatric pal lia ti ve care in Eu ro pe. Eur J Palliat Care 

2007; 14: 109�–�14. 
3 Bergstraesser E. Pediatric pal lia ti ve care: a reflection on ter mi nol o gy. Palliat 

Care 2013; 7: 31�–�6. 
4 Hel se di rek to ra tet. Pal lia sjon til barn og unge.  (13.3.2019).

5 Holm strøm H, Thaulow E, Døh len G et al. Det for plik ter å red de liv. Dags avi sen 
28.11.2018.  (13.3.2019).

6 Lee A, Grø gaard J, Haugstad KE et al. Når et barn skal dø. Dags avi sen 14.1.2019.  
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En hel het lig til nær ming gjen nom hele syk doms for lø pet 
– pal lia sjon – gir bedre livs kva li tet for syke barn og de res 
fa mi li er.

«Vi skal alle dø en dag. Men alle and re da ger skal vi leve» (1). Per Olov 
Enquists ut sagn er ikke minst ak tu elt for barn og ung dom mer som 
le ver med al vor lig syk dom. Eks trem pre ma tu ri tet, nev ro de ge ne ra tiv 
syk dom, med fød te hjer te feil og kreft er eks emp ler på livs tru en de 
og/el ler livs be gren sen de syk doms til stan der (2). Det fin nes in gen 
sy ste ma tisk over sikt, men ba sert på tall fra and re land le ver ca. 3 500 
barn med slike syk dom mer i Norge i dag. År lig dør om lag 250 barn 
og unge i Norge, de fles te av de nevn te år sa ke ne.

Or det pal lia sjon as so sie res ofte med uhel bre de lig kreft syk dom og 
pleie i li vets siste da ger. Den ne mis opp fat nin gen er en ut ford ring for 
fag om rå det, ikke minst for di man ge le ger også hol der fast ved den ne 
ut da ter te for stå el sen (3). Pal lia sjon til barn og unge skal være «en 
ak tiv, hel het lig om sorg som inn be fatt er fy sis ke, emo sjo nel le, so si a le 
og ek si sten si el le ele men ter» (2). Hen sik ten er å bi dra til best mu lig 
livs kva li tet for pa si en ten og fa mi li en, uan sett om bar net kan til bys 
ku ra tiv be hand ling el ler ikke. For ut satt at det er til bar nets beste, 
kan livs for len gen de til tak, som for eks em pel hjer te kir ur gis ke inn-
grep ved med fød te hjer te feil, hjem me re spi ra tor be hand ling ved 
nev ro mus ku lær syk dom el ler etab le ring av per ku tan gas tro sto mi 
ved spi se vans ker være del av en pal lia tiv be hand ling. Eks emp le ne 
vi ser at etisk re flek sjon må være en in te grert del av bar ne pal lia sjo-
nen (2).

I 2016 kom den før s te na sjo na le ret nings lin jen for pal lia sjon til 
barn og unge (4). Ret nings lin jen an be fa ler at hver hel se re gi on og 
hver barne- og ung doms av de ling opp rett er tverr fag li ge barnepallia-
tive team og at spe sia list- og kom mu ne hel se tje nes ten etab le rer en 
«samsone» for best mu lig or ga ni se ring av til bu det. Vi har tid li ge re 
be skre vet man gel full opp føl ging av barn med al vor li ge, kro nis ke 
syk dom mer og me ner at den tverr fag li ge om sor gen ikke er god nok 
i hel se ve se net (5, 6). Med da gens ram mer i spe sia list hel se tje nes ten 
er det ikke rea lis tisk å få etab lert struk tu rer te pa si ent løp slik Hel se-
di rek to ra tets ret nings lin je an be fa ler. Kva li tets sik ring av dis se tje nes-
te ne kre ver eks tra res sur ser (5).

Pal lia tiv opp føl ging bør til bys fra dia gno se tids punkt. På sy ke hus 
vi gjer ne sam men lik ner oss med, som Rigs hos pi ta let i Kø ben havn 
og Charité i Berlin, til bys pa si en ten og fa mi li en kon takt med sy ke -
husets barnepalliative team så tid lig i for lø pet som mu lig. Et slikt 
team kan be stå av to per so ner, f.eks. lege og sy ke plei er, som sam -
arbei der tett med pa si ent an svar lig av de ling. And re fag per so ner 

(so sio nom, fy sio te ra peut, psy ko log, prest, mu sikk te ra peut, læ rer, 
fast le ge, hel se søs ter mfl.) in vol ve res ett er be hov. Bar ne le gen har 
an svar for kom mu ni ka sjon om kring dia gno se og pro gno se, og ikke 
minst for symp tom lind ring, som er helt av gjø ren de for pa si en tens 
og fa mi li ens livs kva li tet. Or det pal lia sjon blir mind re skrem men de 
når fa mi li en opp le ver at det pal lia ti ve tea met hjel per, støtt er og 
til rett e leg ger. Et pal lia tivt for løp kan ha en va rig het på noen ti mer 
el ler fle re tiår. Be ho vet for opp føl ging vil va ri e re over tid, og kun et 
tverr fag lig team vil kun ne iva re ta pa si en tens og fa mi li ens for skjel -
lige be hov.

Mye av det ar bei det som in ter na sjo nalt de fi ne res som «pediatric 
pal lia ti ve care» gjø res dag lig både i spe sia list- og kom mu ne hel se tje-
nes ten. In nen ny født me di sin, bar ne on ko lo gi og bar ne ha bi li te ring 
er ut ford rin ge ne vel kjen te. Vi vet av egen er fa ring hvor lett det er  
å for ta pe seg i små skritt i slike si tua sjo ner; nes te prø ve, nes te dag, 
nes te inn grep. Et barnepalliativt team vil kun ne ved li ke hol de det 
lang tids per spek ti vet som trengs for å ta de beste val ge ne.

For å lyk kes med pal lia sjon til barn og unge og sik re like mu lig -
heter til opp føl ging i hele lan det, kre ves en hold nings end ring blant 
hel se per so nell og en ny or ga ni se ring av hel se tje nes ten (7). Bedre 
kom mu ni ka sjon, ko or di ne ring og kon ti nui tet i opp føl gin gen gjør 
li vet enk le re for pa si ent og på rø ren de. Når bar nets beste blir ho ved-
fo kus, kan unød ven dig be hand ling unn gås. Pa si en ten og fa mi li en får 
stør re grad av au to no mi og kan være med på å be stem me be hand-
lings for lø pet i ti den som gjen står. De får mu lig het til å pri ori te re og 
til å dis po ne re ti den. «Vente sor gen» aner kjen nes. God pal lia sjon vil 
kun ne bi dra til bedre livs kva li tet for hele fa mi li en og pre ge min ne ne 
som for eld re og søs ken skal bære med seg res ten av li vet.

ANJA LEE
uxleea@ous-hf.no
er ph.d., spe sia list i bar ne syk dom mer og over le ge ved Bar ne me di sinsk av de ling, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

HEN RIK HOLM STRØM
er dr.med., spe sia list i bar ne syk dom mer, over le ge ved Barnekardiologisk  av de  ling, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus og pro fes sor ved Institutt for kli nisk me di sin, Uni ver-
si te tet i Oslo.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Vi vet av egen erfaring hvor lett det er  
å fortape seg i små skritt i slike situasjoner; 
neste prøve, neste dag, neste inngrep»
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Ska de fore byg ging gir  
bedre hel se
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Skadeepidemiologisk forsk ning og fore byg ging av  
ska der er av hen gig av gode data om hvor, når og hvor-
dan ska der skjer.

Ulyk ker er den vik tig ste år sa ken til døds fall for per so ner un der 45 år 
(1). I til legg for år sa ker ulyk ker et stort an tall per son ska der som ikke 
med fø rer død, men som kan ha al vor li ge kon se kven ser både for den 
en kel te og for sam fun net. Et an slag fra 2011 til si er at et ulyk kes døds-
fall kos ter ca. 30 mil li o ner kro ner, og at be hand lin gen av hardt og 
lett skad de kos ter hhv. 11 mil li o ner kro ner og vel 600 000 kro ner (2). 
Ska der og døds fall ett er ulyk ker har et stort fore byg gings po ten si al, 
og en re duk sjon av ulyk ker vil kun ne gi en so lid hel se ge vinst  
i be folk nin gen (1).

Mens fore byg ging av kreft og hjer te- og kar syk dom mer kre ver tiår 
for ro bust eva lue ring, kan eff ek ten av god ska de fore byg ging do ku-
men te res ett er få år. I Harstad In ju ry Pre ven tion Study ble det do ku-
men tert re duk sjo ner i ska de ra ter gjen nom ti år, ska de ra ter for 
brann ska der hos barn, fall frak tu rer hos eld re og tra fikk ulyk ker (3). 
Lo ka le data fra det na sjo na le ska de re gis te ret, ad mi nist rert av Folke-
helseinstituttet, gjor de det mu lig å gjø re gode ana ly ser, mål rett e de 
in ter ven sjo ner og ro bus te eva lue rin ger. Harstad ble før s te kom- 
 mu ne i Norge og nr. 11 i ver den som ble ser ti fi sert av WHO som et 
trygt lo kal sam funn (4). Dess ver re ble en stil ling for kva li tets sik ring 
av ska de re gi stre ring i Harstad inn dratt i 2016 med en ufor ståe lig 
be grun nel se om at om stil lings til tak var nød ven dig. Kon se kven sen 
av dett e til ta ket er ned leg ging av frem ti dig skadeepidemiologisk 
forsk ning ved Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge, Harstad, som har 
re gist rert data i pe ri oden 1985�–�2015 (5).

Det na sjo na le re gis te ret ble ned lagt i 1992. Ni år se ne re ble det 
er statt et av et ob li ga to risk ned ska lert na sjo nalt ska de re gis ter,  
et så kalt Fel les Mi ni mum Data Sett (FMDS). Dess ver re ble vik ti ge 
va riab ler tatt ut. F.eks. er ver ken snø scoot er el ler vann scoot er opp-
ført un der frem komst mid del. I Harstad-re gis te ret er det lett å finne 
fore komst av per son ska der ved bruk av snø scoot er ved et par tas te-

trykk. Re gis te ret fra 2001 har be ty de li ge mang ler og er lite eg net for 
ana ly ser av det na sjo na le ska de pa no ra ma et el ler for fore byg ging av 
ska der i Norge uten om Oslo. Oslo uni ver si tets sy ke hus har bi dratt 
med over halv par ten av alle registeringer til tross for at be folk nin-
gen i Oslo bare ut gjør 12 % av Norges be folk ning. Fra de øv ri ge sy ke-
hu se ne i lan det er re gist re rin ge ne man gel ful le til tross for et lov- 
 på lagt an svar (6).

I en stu die av døds fall og per son ska der ved bruk av snø scoot er  
og ATV (All Ter rain Vehicles) i Nord-Norge, som nå pub li se res i Tids-
skrif tet, ett er spør for fatt er ne offi  si ell sta tis tikk om ska der ved bruk 
av slike frem komst mid ler (7). I man gel av slike data mått e de lete  
i po li ti ets ar ki ver, sy ke hus jour na ler, trau me re gist re og på in ter nett. 
Her er det gjort et be und rings ver dig og tid kre ven de ar beid. Re sul - 
ta te ne vis te at syv per so ner ble drept un der kjø ring med snø scoot er 
og in gen un der kjø ring med ATV i 2013�–�14. An tall per son ska der 
un der kjø ring med snø scoot er og ATV var hhv. 74 og 13. Stu di en blir 
pub li sert på et guns tig tids punkt og kan være en re fe ran se stu die  
for se ne re stu di er. Nors ke kom mu ner fikk i mai 2015 selv sty re over 
re gu le rin gen av ferd sel med snø scoot er, noe som kan end re bru ken 
og der med ska de pa no ra ma et.

«Vi bru ker for mye pen ger av hel se bud sjett et på be hand ling og for 
lite på fore byg gen de til tak», utt al te stor tings po li ti ker Kjers ti Top pe  
i 2013 (8). Slik er det dess ver re fort satt. Mer sat sing på na sjo nal re gi-
st re ring av ska der ville vært et skritt i rik tig ret ning. På det lo ka le 
plan bør sy ke hu se ne gis an led ning til å be nytt e ska de data som de 
selv re gist re rer. Hvert sy ke hus må til fø res mid ler til per so nell som 
kan ha et overordet an svar for å kva li tets sik re ska de re gi stre ring. 
An tal let re gist rer te va riab ler i ska de re gist re ne bør økes. Hel se di rek-
to ra tet og sy ke hu se ne har en jobb å gjø re.

BØR GE YT TER STAD
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er pro fes sor eme ri tus ved Uni ver si te tet i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet, 
Cam pus Harstad.
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«Mer satsing på nasjonal registrering av 
skader ville vært et skritt i riktig retning»

Se også originalartikkel side 608 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

«Mens fore byg ging av kreft og hjer te- og kar-
syk dom mer kre ver tiår for ro bust eva lue ring, 
kan ef fek ten av god ska de fore byg ging do ku-
men te res et ter få år»
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Ast ma og fe no ty per

Ast ma er en av de van lig ste kro nis ke syk dom-
me ne i be folk nin gen, og pre va lens  studi er 
ty der på fort satt øken de ten dens glo balt (1). 
Økt forsk ning på ast ma siste 20 åre ne har 
ført til sta di ge frem skritt for å for stå de kom-
plek se im mu no lo gis ke  me ka nis me ne bak 
in flam ma sjo nen i luft  veiene. Det ul ti ma te 
må let er mer skred der sydd be hand ling av 
ast ma i frem ti den. Det er fort satt en lang vei 
å gå, og man ge ube svar te spørs mål.

Me ka nis men for ast ma som vi kjen ner 
den i dag, in klu de rer bron kial hy per re ak ti vi-
tet, luft veis in flam ma sjon og ut vik ling av 
struk tu rel le for and rin ger i luft vei ene. Tra di-
sjo nelt de les ast ma i al ler gisk og ikke-al ler-
gisk ast ma, og gjen nom clus ter ana ly ser er 
dis se vi de re delt i uli ke fe no ty per (2). Th2- 
inflam ma sjon, som blant an net ses i al ler-
gisk ast ma, fø rer til ak ti ve ring av Il5 og Il4 
og der til økt an tall eosi no fi le i pe ri fert blod 
og lo kalt i luft vei er (FeNO). Som re gel ses 
god eff ekt av be hand ling med kor ti kos te roi-
der både som lang tids be hand ling og opp-
trap ping ved for ver rin ger. For «ikke-Th2- 
astma» er det fær re be hand lings mu lig he ter, 
og kor ti son har mind re virk ning. Stu di e ne 
det re fe re res til i kro nik ken til Inga Mar the 
Grøn seth og med ar bei de re (3) har ikke tatt 
høy de for uli ke astmafenotyper før opp start 
av be hand ling, som på for hånd kun ne sagt 
noe om sann syn lig eff ekt av kor ti kos te roid.

Før in tro duk sjon av kor ti kos te roid  behand -
ling for luft veis in flam ma sjon i ast ma, var 
den pri mæ re be hand lin gen bronkodila-
ternde le ge mid del, som for eks em pel beta-2-
ago nis ter. Stu di er har vist økt dø de lig het 
ved over bruk av beta-2-ago nis ter, og spe si elt 
i al ler gisk ast ma der en ser økt luftveishyper-

reaktivitet og luft veis in flam ma sjon ved beta-
2-ago nis ter (4). Inhalasjonskortikosteroid 
har re vo lu sjo nert ast ma be hand lin gen si den 
in tro duk sjo nen i mid ten av 1970-tal let, og 
har stor del av æren for at astmamortalite-
ten i dag er nær mest ikke ek si ste ren de  
i vest li ge land

Hos de som har fått på vist ast ma anam -
nestisk og spirometrisk, bør det også gjø res 
en «minimumpakke» av un der sø kel ser  
som in ne hol der s-eosi no fi le, s-to tal-IgE,  
(ev. prikk test el ler spe si fik ke IgE) og eks -
halert NO (om det er til gjen ge lig). Dett e  
er bio mar kø rer som kan hjelpe til med  
økt pre si sjon i be hand ling av pa si en ter  
med ast ma, og der til sty re hvil ke pa si en ter 
som sann syn lig vil ha eff ekt av inhalasjons- 

korti kosteroider og ny ere bio lo gis ke le ge-
mid ler. Alle pa si en ter med ast ma skal ha 
egen be hand lings plan, og være kjent med 
sin op ti ma le PEF-må ling for raskt å kun ne 
trappe opp  be hand ling ved symp to mer på 
ast ma for ver rin ger.
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I.M. GRØN SETH OG MED AR BEI DE RE 
SVA RER
Vi vil takke Ei vind C. Bor na og Mor ten Mel-
som for de res til svar til vår kro nikk om 
øk ning av in ha ler te kor ti kos te roi der ved 
ast ma for ver ring.

Vi er eni ge i at ast ma er en he te ro gen til-
stand med man ge fe no ty per som til dels har 
for skjel lig re spons på me di ka men ter, in klu-
dert in ha ler te kor ti kos te roi der. Ar tik  lene vi 
vi ser til i vår kro nikk kan ikke ute  lukke at det 
fin nes sub grup per der en mid ler ti dig øk ning 
kan være eff ek tivt, el ler for den saks skyld 
gjø re si tua sjo nen ver re. Så vidt vi vet fin nes 
det ikke gode stu di er på dett e. For hele grup-
pen av pa si en ter med ast ma ser øk ning av 
in ha ler te kor ti kos te roi der ved ast ma for ver-
ring ut til å ha li ten eff ekt, dels med økte 
bi virk nin ger, spe si elt hos barn (1).

For må let med vår kro nikk er å ad res se re 
norsk prak sis med dob ling av in ha la sjons-
ste ro i der ved for ver rin ger, og (den mang -
lende) evi den sen bak dett e. Et an net for mål 
har vært å på pe ke vik tig he ten av god opp -
læring og ett er le vel se hos pa si en ter med 
ast ma. Stu di en på barn (1) er en ran do mi sert 
dobbeltblindet kon trol lert stu die med stren-
ge krav til og logg fø ring av ett er le vel se. 
Barna i stu di en var mye mind re syke enn 
for ven tet og had de in gen eff ekt av øk ning  
av in ha ler te kor ti kos te roi der. Stu di en på 
voks ne (2) er en vir ke lig hets stu die («real 
life»-stu die) uten in ter ven sjon med tan ke på 
ett er le vel se. Van lig vis an tas det at ett er le vel-
sen av in ha lert kor ti kos te roid be hand ling er 
dår lig hos minst halv par ten av ast ma pa si en-
te ne (3). Man ser da en li ten eff ekt som mest 
sann syn lig skyl des at de bru ker in ha ler te 
ste ro i der i høye do ser in ter mitt e ren de.

Når det gjel der beta2-ago nis ter re fe re res 
det i til sva ret til en ar tik kel (4), der for fatt e-
ren i sin kon klu sjon på pe ker at det er sann-
syn lig at den gode eff ek ten av beta2-ago nis-

«Det ul ti ma te må let er mer 
skred der sydd be hand ling  
av ast ma i frem ti den»
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Vi er på vei!

Per Bro dals inn legg er en del av en stør re 
de batt. Fo ku set på rett be hand ling på rett 
in di ka sjon har fått et klart stør re off ent lig 
fo kus de siste åre ne. Le ge for en in gens kam-
pan je «Gjør klo ke valg» er et di rek te re sul tat 
av dett e. Det dri ves også et ut strakt ar beid 
med for skjel li ge hel se at las hvor de kir ur gis ke 
fag mil jø ene er tungt en ga sjert. Blant an net 
at las for dag kir ur gi som ny lig er opp da tert 
og et at las for or to pe disk kir ur gi som ble 
pub li sert i de sem ber 2018. Hele po en get med 
dis se er nett opp å måle va ria sjon i be hand-
ling og for bruk. Dett e for å finne ube rett i get 
va ria sjon og for å se om man kan iden ti fi se re 
kor rek te for bruks ra ter for for skjel li ge inn-
grep. Da får man kunn skap som gjør at vi  
kan sik re at pa si en ter får et li ke ver dig til bud  
i hele lan det. Det er be ty de li ge for skjel ler 
rundt om i lan det og kunn skap om dett e må 
til for å end re prak sis. Fag mil jø ene må fort-
sett e å en ga sje re seg i dett e ar bei det.

Som Brodal på pe ker er nok ikke sva ret  
at alle dis se 17 inn gre pe ne skal for svin ne. 
Som det også står i Af ten pos tens ar tik kel  
og i Høies ut spill skal det sett es kri te ri er 
som må inn fris før man kan stil le in di ka sjon 
for inn gre pe ne. Slik det fak tisk al le re de er.  
Vi må bare sik re at kri te ri e ne opp fatt es likt 
– dett e ar bei des det ak tivt med. Fag mil jø ene 
er de enes te som kan de fi ne re dis se kri te -
riene, og der må vi være kla re og ty de li ge. 
Fag mil jø ene må sta dig re vur de re egen prak-
sis. Det kan være lett for at forsk ning og 
eva lue ring fo ku se res på den in no va ti ve 
en den av vår prak sis, og at inn ar bei de de 
ru ti ner be står.

Det er vik tig at pa si en te ne fø ler seg trygg 
på at den be hand lin gen de til bys er nød ven-
dig og gir god pro gno se for bed ret hel se. En 
del av inn gre pe ne på lis ten er at de be hand-
ler til stan der i gren se lan det mel lom syk dom 
og pla ge. Man må være me get be visst en 

ter og der av over for bruk av dis se fø rer til 
un der for bruk av fore byg gen de le ge mid ler 
(ho ved sa ke lig in ha ler te kor ti kos te roi der).  
At fo kus på opp læ ring og ett er le vel se hos 
pa si en ter med ast ma vil gi bedre symp tom-
kon troll og der med også re du se re be ho vet 
for beta2-ago nis ter be ly ses alt så også her.

Det pre si se res at vår kro nikk kun gjel der 
mid ler ti dig øk ning av in ha ler te kor ti ko -
steroi der og bruk av an be fal te do ser beta2-
ago nis ter ved for ver rin ger. Pa si en ter som er 
dår lig kon trol lert, skal få økt sine fas te me di-
si ner, og ek sa ser ba sjo ner bør be hand les 
med beta2-ago nis ter og and re me di si ner  
i tråd med na sjo na le og in ter na sjo na le 
ret nings lin jer.
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Kir ur gisk  
over be hand ling

Hel se mi nis te rens inn spill om 17 kir ur gis ke 
inn grep som helt el ler del vis bør fjer nes  
fra off ent lig fi nan si e ring, er en di rek te over-
sett el se av en ana ly se av bri tis ke for hold. 
Tal le ne er der for litt mis vi sen de, men det  
er egent lig bra at hel se myn dig he te ne vil  

gå inn i mer kon kre te an be fa lin ger. Det jeg 
sav ner fra hel se mi nis te ren er re fe ran ser  
til de uli ke ak tu el le kir ur gis ke fag mil jø ene  
i Norge. Det er nem lig lett å gå i den fel len 
også Per Brodal på pe ker (1), at inn grep som 
av og til er godt in di sert, får et ge ne relt 
stem pel som unytt i ge og el ler unød ven di ge. 
Et eks em pel fra lis ten på 17 inn grep, er varice-
operasjoner. Det er godt do ku men tert at 
over fla tisk ve nøs svikt i vena saphena 
 mag na bør be hand les, og at den ne be hand-
lin gen fo re byg ger se ne re ve nø se sår. Slik 
variceoperasjoner kom mer ut på den ne 
lis ten, for svin ner dett e vik ti ge per spek ti vet.

Som Brodal også på pe ker, er det vi som 
kir ur ger som må ord ne opp i dett e. Helt 
per son lig vil jeg opp ford re til at det fo ku se-
res på pri va te kir ur gis ke tje nes ter som, ett er 
min er fa ring, ikke stil ler seg kri tis ke nok til 
kir ur gis ke in ter ven sjo ner som er be stilt fra 
pa si en ter el ler fast le ger. Dett e har ført til et 
over for bruk av ope ra sjo ner som nok er en 
vik tig grunn til at den ne lis ten fra hel se myn-
dig he te ne kom mer.

Det er jo et utt alt øns ke fra nå væ ren de 
re gje ring at hel se tje nes ter, der iblant kir ur-
gis ke inn grep, også skal gjø res pri vat. Jeg 
me ner pri va te til bud er og skal være en del 
av vårt hel se ve sen, men at in di ka sjons stil lin-
gen skal være off ent lig, og sam ar bei det med 
off ent lig hel se ve sen skal være ty de lig og 
for plik ten de bl.a. med tan ke på un der vis-
ning og forsk ning. For øv rig vil jeg vise til 
Le ge for en in gens Klo ke valg-kam pan je som 
nett opp sett er fo kus på dis se pro blem stil lin-
ge ne. Inn spil let fra hel se mi nis te ren skal på 
hø ring i høst, så det er ri ke lig tid til fag li ge 
inn spill.

INGE GLAM BEK
inge.glambek@haraldsplass.no
er le der av Norsk kir ur gisk for en ing.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

«Helt per son lig vil jeg opp-
fordre til at det fo ku se res på 
pri va te kir ur gis ke tje nes ter 
som, et ter min er fa ring, ikke 
stil ler seg kri tis ke nok til kir-
ur gis ke  inter ven sjo ner som 
er be stilt fra pa si en ter el ler 
fast le ger»
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skap er det vik tig å føl ge det nye gra vi di tets-
fore byg gen de pro gram met for valproat.

Vi me ner at valproat fort satt har en plass  
i be hand lin gen av kvin ner med ge ne ra li sert 
epi lep si. En av vei ning mel lom ri si ko for 
fos ter ska de og ri si ko for en ukon trol lert 
an falls si tua sjon må gjø res av pa si ent og 
nev ro log i fel les skap.

SIL JE AL VE STAD
sialve@ous-hf.no
er over le ge ved Spe si al sy ke hu set for epi lep si, Oslo 
uni ver si tets sy ke hus og post dok tor ved Uni ver si te-
tet i Bergen.

MA RIT BJØRN VOLD
EL LEN MOL TE BERG
MOR TEN LOS SIUS
CE CI LIE JOHANNESSEN LAND MARK
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D. OLSEN & A. BAFTIU SVA RER
Vi tak ker Spe si al sy ke hu set for epi lep si for 
kom men tar. Vi er gla de for at fag mil jø et 
føl ger med på ar bei det vi gjør som myn dig-
het. Inn leg get vårt had de som for mål  
å in for me re om den re gu la to ris ke pro ses - 
sen knytt et til valproat som har fore gått  
i Eu ro pa si den 2014. Da kom men ta ren de res 
tar for seg den kli nis ke bru ken av valproat 
er det noen punk ter som vi me ner må av kla-
res. Re strik sjo ne ne som nå er inn ført, har  
på in gen måte hatt som for mål «å fra ta  
noen den mest eff ek ti ve be hand lin gen  
i man ge år før det er ak tu elt å bli gra vid»  
slik det frem kom mer av kom men ta ren  
fra for fatt  erne. Re strik sjo ne ne som nå 
 gjel der, har ale ne til for mål sik re barn mot  
å bli eks po nert for valproat un der gra vi di te-

er 30 år, vil det ikke å be hand le fer ti le kvin-
ner med valproat po ten si elt føre til at de 
fra tas den mest eff ek ti ve be hand lin gen  
i man ge år før det er ak tu elt å bli gra vid.  
Det kan ha al vor li ge kon se kven ser for ut dan-
ning, ar beid og so si alt liv og gir økt ri si ko 
for an falls re la ter te ska der. Ukon trol lert 
epi lep si, sær lig GTK-an fall, øker ri si ko en for 
plut se lig død (SUDEP) be ty de lig. En an nen 
kon se kvens av de strenge re strik sjo ne ne  
kan være at kvin ner som al le re de bru ker 
valproat, av slutt er be hand lin gen før el ler 
un der gra vi di tet uten å ha gode er stat nin-
ger. Dett e øker ri si ko for an falls for ver ring  
og sta tus epilepticus (5), som ut gjør en 
be ty de lig ri si ko for både mor og fos ter.  
Hos noen få kan en ukon trol lert an falls -
situasjon ha fa ta le kon se kven ser, og det er 
kjent at kvin ner med epi lep si har ti gan ger 
høy ere dø de lig het i svan ger skap enn and re 
(6).

En in ter na sjo nal eks pert grup pe har frem-
he vet til fel ler der de me ner valproat fort satt 
bør kun ne vur de res tid lig i syk doms for lø pet 
(3). Dett e gjel der jen ter med en ge ne ra li sert 
epi lep si som med stor sann syn lig het går  
i re mi sjon in nen pu ber te ten, som barne-
absensepilepsi, og kvin ner med en så al vor-
lig epi lep si el ler funk sjons hem ning at gra vi-
di tet er svært usann syn lig. Gruppen pe ker 
også på kvin ner med en epi lep si type der 
valproat an s es som det mest eff ek ti ve (som 
ju ve nil myo klon epi lep si), og som ett er 
grun dig in for ma sjon om ri si ko li ke vel har  
et øns ke om å bru ke valproat, for ut satt at de 
bru ker sik ker pre ven sjon og ikke plan leg ger 
gra vi di tet. Hos kvin ner med re frak tær epi-
lep si som har for søkt fle re and re me di ka-
men ter, bør man kun ne vur de re valproat 
uav hen gig av om gra vi di tet kan bli ak tu elt 
se ne re. Der som valproat vur de res som det 
beste al ter na ti vet, må man til stre be la vest 
mu lig eff ek ti ve dose, se rum kon sen tra sjon 
må føl ges og det an be fa les til skudd av fo lat 
0,4 mg dag lig (4 mg fra gra vi di tet plan leg-
ges) (7). For å unn gå ikke-plan lag te svan ger-

ri si ko for klas se skil le hvis pa si en te ne tvin ges 
ut av off ent lig fi nan si e ring for å få øns ket 
be hand ling. Trig ger fin ger er nok ikke far lig, 
men ved mang len de eff ekt av ade kvat kon-
ser va tiv be hand ling kan det være en me get 
plag som til stand. Da må vi sik re at de som 
opp fyl ler kri te ri er for be hand ling fort satt  
får den.

At sy ke hus ei er en ga sje rer seg og tør  
være ty de lig på pri ori te ring er flott. Det gir 
mu lig het til dis ku sjon om kon kre te ting. 
Når hø rin gen kom mer skal vi sva re med 
ty de lig røst. Fa get de fi ne res av fag mil jø ene, 
men vi må tåle å bli sett i kor te ne. Å bli stilt 
krav til å be grun ne må vi all tid tåle.

CATO KJÆR VIK
catokjarvik@gmail.com
er le der av Norsk Or to pe disk Forening.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

Valproat fort satt  
vik tig for kvin ner 
med ge ne ra li sert  
epi lep si

David Benee Olsen og Ar ton Baftiu i Le ge-
mid del ver ket skri ver i Tids skrif tet at val-
proat er kon tra in di sert ved gra vi di tet (1). 
Bruk av valproat i svan ger skap gir be ty de lig 
økt ri si ko for med fød te mal for ma sjo ner, 
kog ni ti ve van s ker og nev ro psy kiat ris ke 
li del ser hos bar net (2). Et sam let fag mil jø 
ved Spe si al sy ke hu set for epi lep si stil ler seg 
bak an be fa lin gen om å for sø ke å unn gå 
valproat til kvin ner i fer til al der. Vi vil sam  ti-
dig un der stre ke vik tig he ten av en grun dig 
kli nisk vur de ring av både nytt e og ri si ko.

Valproat har eff ekt mot nær mest alle ty per 
epi lep tis ke an fall. For fo ka le an fall fin nes 
and re an ti epi lep ti ka med vel så god eff ekt, 
men for ge ne ra li ser te to nisk-klo nis ke an fall 
(GTK) an s es valproat som det mest eff ek ti ve 
(3). En norsk stu die vi ser at valproat er det 
mest bruk te an ti epi lep ti kum ved ju ve nil 
myo klon epi lep si (4), en van lig ge ne ra li sert 
epi lep si type hos unge. Når gjen nom snitts -
alder for førs te gangs fø den de i Norge i dag 

«Hos noen få kan en ukon trol-
lert an falls si tua sjon ha fa ta le 
kon se kven ser, og det er kjent 
at kvin ner med epi lep si har  
ti gan ger høy ere dø de lig het  
i svan ger skap enn and re»
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Bjark har be hand let pa si en ter med «mus-
kel-/skjelettborreliose» uten opp lagt ar tritt 
med an ti bio ti ka. Det had de vært in ter es sant 
om Bjark har et tall ma te ria le å vise til og 
kun ne gjø re rede for hvil ke dia gnos tis ke 
kri te ri er han har brukt for å skille pa si en -
tene som tren ger an ti bio ti ka og dem som 
har and re dia gno ser, og hvil ke stu di er som 
rett fer dig gjør an ti bio ti ka be hand lin gen. Det 
er tross alt godt kjent at po si tiv se ro lo gi for 
bor re lia og hel se pla ger har høy pre va lens  
i be folk nin gen, uav hen gig av hver and re.

Til siste av snitt i Bjarks kom men tar er vårt 
svar at Na sjo nalt kom pe tan se tje nes te for 
flått bår ne syk dom mer job ber for å spre 
forsk nings ba sert in for ma sjon til le ger og 
be folk nin gen slik at man sam men kan ta 
be slut nin ger ba sert på den beste do ku men-
ta sjo nen til gjen ge lig.

ER LEND RO ALDS NES
erlend.roaldsnes@gmail.com
er lege ved Ska de le ge vak ten Or to pe disk av de ling, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus.

RAN DI EI KE LAND
DAG BER ILD
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P. BJARK SVA RER
Er lend Ro alds nes, Ran di Ei ke land, Dag Ber ild 
har kom men tert min ar tik kel om Lyme- bor-
re lio se. De ett er ly ser mye mer enn jeg kan 
sva re på in nen for kom men tar ram me ne. 
Bor re lia genotypeutbredelse er for skjel lig  
i USA og Eu ro pa. Bor re lia burgdorferi sensu 

ten. Valproat er fort satt til latt til bruk både 
ved både epi lep si og bi po lar li del se hos 
fer ti le kvin ner så len ge kvin nen er på et 
strengt gra vi di tets fore byg gen de pro gram 
og hvor det ikke fin nens and re eff ek ti ve 
al ter na ti ver (1).

Valproat er kon tra in di sert ved bruk un der 
gra vi di tet. Hos pa si en ter med epi lep si er det 
er åp net for bruk av valproat un der gra vi di-
tet der som det ikke fin nes et an net be hand-
lings al ter na tiv. I det til fel let er det vik tig at 
kvin nen som vur de rer å bli, el ler er gra vid, 
hen vi ses til en spe sia list for vur de ring, jus te-
ring og opp føl ging av be hand lin gen un der 
svan ger ska pet. I for bin del se med inn fø rin-
gen av det gra vi di tets fore byg gen de pro-
gram met er det sendt ut opp da tert opp læ-
rings ma te ri ell og et «Kjæ re hel se per so nell» 
brev. Vi opp ford rer for skri ven de le ger og 
far ma søy ter å sett e seg i dett e ma te ria let 
som in klu de rer en sjekk lis te til spe sia list  
og pa si ent, som in for me rer om ri si ko en for 
fos ter ska de ved be hand ling med valproat, 
dess uten en pa si ent vei led ning, et pa si ent-
kort samt en vei led ning for me di sinsk fag-
per so nell (2).

DAVID OLSEN
david.benee.olsen@legemiddelverket.no
er se ni or råd gi ver i Sta tens Le ge mid del verk.
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Bor re lio se og an ti -
biotisk be hand ling

Vi sett er pris på at Per Bjark har kom men tert 
(1) stu di en vår fra 2017. Vi er eni ge om at det 
er vik tig å ta kli ni ke res er fa rin ger på al vor.  
I møte med den en kel te pa si ent kan det 
være ut ford ren de å føl ge ret nings lin jer som 
er ut vik let på grup pe ni vå, da en pa si ents liv 

all tid er mer kom plekst enn hva tall i en 
ta bell sier. Vi vet at en kel te pa si en ter med 
symp to mer som tol kes til å være for en lig 
med bor re lio se og som har høye titere av 
borreliaspesifikke an ti stoff er i blo det, for-
søks vis blir be hand let med en kort va rig 
an ti bio ti ka kur. Be hand len de lege må da vite 
at en slik be hand ling har lite vi ten ska pe lig 
støtt e, men at den en sjel den gang kan for-
sva res. Vi er gla de for at Bjark er enig i at det 
ikke skal gis gjen tatt e og lang va ri ge an ti bio-
ti ka ku rer til dis se pa si en te ne.

Vi er godt kjent med at nev ro bor re li o se 
ikke er den enes te for men for disseminert 
bor re lio se. Den van lig ste for men for «mus-
kel-/skjelettborreliose» vil være monogon-
artritt hvor kne et er ty de lig ho vent, og hvor 
man fin ner høye antistofftitere i blo det. Ofte 
er det ved slike til fel ler po si ti ve PCR-svar fra 
ledd væs ken. Vårt forsk nings spørs mål var 
om pa si en ter som ble hen vist med uli ke 
symp to mer kun ne ha nev ro bor re li o se. 
Grun nen til at vi ikke kom men te rer mu li ge 
and re ma ni fes ta sjo ner av bor re lio se var 
for di stu di en ikke var de sig net for dett e. 
Bjark har rett i at Stee re nev ner fle re mus-
kel-/skje lett ma ni fes ta sjo ner for uli ke sta di er 
av Lyme syk dom, men at han også er svært 
ty de lig når det gjel der over dia gnos tikk av 
den ne pa si ent grup pen (2). Mus kel-/skje lett-
ma ni fes ta sjo ner ved bor re lio se uten ledd -
hevel se er kon tro ver si elt, sær lig i Eu ro pa 
hvor man har mind re Borrelis burgdorferi 
strictu (3-5). Bjark skri ver at stu di en til Hjet-
land fra 2015 (6), som ikke fin ner økt hel se-
pla ger hos blod gi ve re med po si tiv se ro lo gi, 
ikke kan bru kes til å si noe om be hand ling 
av diff u se mus kel-/skje lett pla ger. En lig -
nende stu die er ny lig ut ført i et høy en de-
misk om rå de med sam me re sul tat (7). Dett e 
skul le vi øns ke Bjark ut dy pet ytt er li ge re, da 
vi fin ner det lo gisk at dis se stu di e ne i det 
mins te be kref ter at lang va ri ge hel se pla ger  
i be folk nin gen ett er eks po ne ring av bor re lia 
sjel dent fore kom mer. Vi le ser det slik at 

«I møte med den en kel te  
pa si ent kan det være ut ford-
ren de å føl ge ret nings lin jer 
som er ut vik let på grup pe ni vå, 
da en pa si ents liv all tid er mer 
kom plekst enn hva tall i en 
ta bell sier»
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be gren set fy sisk ak ti vi tet som nor malt ikke 
vil gi slike be svær. Jeg har ikke fun net dett e 
be skre vet av and re. Høye ni vå er av bor re lia-
IgG-an ti stoff er van lig og høye spe si fik ke 
immunkompleksverdier i se rum. Vi pre sen-
ter te våre funn ved den in ter na sjo na le bor re-
lio se kon fe ran sen (NB! ICLB, ikke den «al ter-
na ti ve») i Ir vi ne i 2008. Vi re de gjor de for 
97 pa si en ter, 55 menn (gjen nom snitt lig al der 
54 år), 42 kvin ner (gjen nom snitt lig al der  
50 år), de fles te be hand let med doxycyklin  
i fire uker. Funk sjons sco re og fall i im mun-
kom plek ser vis te opp munt ren de re sul ta ter 
og vak te in ter es se. Opp føl gings ar beid stan-
set i 2010 da en med for fatt er brått ble syk.

En re fe ran se fra USA drei er seg om bor re-
lio se ver sus fib ro my al gi (4). I grup pen som 
ble om klas si fi sert fra «chron ic Lyme dis ease» 
til fib ro my al gi var 83 % kvin ner. Kjønns for -
deling i vår pa si ent grup pe var an ner le des. 
Snart 30 år gam le po pu la sjons stu di er fra 
USA trek kes frem. Er det dis se stu di e ne 
nors ke le ger tren ger for å få et kom pe tan se-
løft in nen Lyme-bor re lio se?

stricto er den enes te i USA. Den er «artrit-
togen». Bor re lia garinii gir hos oss Bann-
warthsyndromet, hyp pig ste nev ro bor re  li o se. 
Bor re lia afzelii gir acrodermatitt, aty pisk 
nev ro bor re li o se (1) og kan være år sak til 
diff u se symp to mer fra be ve gel ses ap pa ra tet. 
Monogonartritt er sjel den hos oss. For fat -
terne skri ver at bor re lio se uten ledd he vel se 
er kon tro ver si elt, sær lig i Eu ro pa og an gir 
tre re fe ran ser, alle fra USA. Det er nett opp 
for di vi har lite Bor re lia burgdorferi sensu 
stricto vi må være opp merk som me på  
and re yt rings for mer. Den nye nors ke ar tik-
ke len sy nes ikke re le vant i den kon tekst jeg 
har tatt opp (2). I vur de ring av se ro lo gis ke 
funn har jeg støtt et meg til en dansk pub li-
ka sjon (3). An ti stoff nivå og and re pre dik ti ve 
fak to rer er vik tig. For vur de ring av aty pisk 
nev ro bor re li o se vi ses til Strle og med for fat-
te re (1).

Mus kel-skje lett-bor re lio se i Norge er lite 
kart lagt og tro lig un der dia gnos ti sert. Fib ro-
my al gi ens trig ger punk ter mang ler, der imot 
an gis øm støl het i sto re mus kel grup per ett er 
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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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Kjønns va ria sjon,  
me di sinsk be hand ling og vårt an svar

Vi må sam men jobbe for et sam- 
funn der barn og unge fritt kan 
utt ryk ke sin kjønns iden ti tet. 
Som le ger som job ber med barn  
og unge med kjønnsinkongru- 
ens, står vi ofte i etisk utford- 
rende si tua sjo ner, ikke minst  
for di vi mang ler forsk nings- 
 ba sert kunn skap om kjønns - 
be kref ten de be hand ling.

Vi vil rose Tids skrif tet som det siste året  
har tatt opp te ma et kjønns in kon gru ens (1).  
I den ne ar tik ke len øns ker vi som treff er 
barn og unge som opp le ver kjønns in kon-
gru ens, å dele våre er fa rin ger for å be ly se 
noe av kom plek si te ten knytt et til ut red ning 
og be hand ling.

I den ny lig re vi der te dia gno se ma nu a len 
fra Ver dens hel se or ga ni sa sjon, ICD-11, er 
dia gno sen trans sek sua lis me bor te. I ste det 
kom mer dia gno sen kjønns in kon gru ens. 
Den me di sins ke dia gno sen trans sek sua - 
lis me i ICD-10 be skri ver en si tua sjon der en 
per son opp le ver å ha en kjønns iden ti tet 
som ikke sam sva rer med det kjønn ved - 
kom men de ble til skre vet ved fød sel, alt så en 
opp le vel se av å være en ten gutt/mann el ler 
jen te/kvin ne. En be tin gel se for å få dia gno-
sen er at man opp le ver kjønns dys fo ri, dvs.  
et utt alt ube hag ved at kjønn til delt ved 
fød sel og egen opp le vel se av kjønns iden ti tet 
ikke stem mer over ens.

I ICD-11 er dia gno sen kjønns in kon gru ens 
plas sert i et nytt ka pitt el om sek su ell hel se,  
i mot set ning til trans sek sua lis me som var 
en psy kia trisk dia gno se (1). I den nye dia gno-
sen er ikke opp le vel sen av kjønns dys fo ri et 
krav, men per so nen må ha et sterkt øns ke 
om å fjer ne noen el ler alle pri mæ re el ler 
se kun dæ re kjønns ka rak te ris ti ka. Dia gno sen 
åp ner også for at kjønns iden ti tet er fly ten de 
og in klu de rer de med ikke-bi nær kjønns-
iden ti tet, dvs. de som ver ken de fi ne rer seg 
som gutt/mann el ler jen te/kvin ne. Dia gno se-
end rin gen for ster ker be ho vet for skjer pet 
iva re ta gel se av dis se bar na og ung dom me ne 
fra før s te lin je til spe sia list hel se tje nes ten.

Øk ning i hen vis nin ger
Både voks ne og yng re per so ner med kjønns-
in kon gru ens opp sø ker i øken de grad kli nik-
ker over hele ver den (2–5). År sa ken er ukjent, 
men det spe ku le res i om det kan bero på økt 
til gang til be hand ling, økt kunn skap via 
in ter nett, ge ne relt økt åpen het og opp merk-
som het i sam fun net for ulik kjønns iden ti tet 
og kjønns utt rykk, mind re stig ma ti se ring 
el ler at iden ti tets ut vik lin gen i dag i stør re 
grad også inn be fatt er ut forsk ning av kjønns-
iden ti te ten (6).

Na sjo nal be hand lings tje nes te for trans-
sek sua lis me for barn og unge (NBTS barn og 
unge) ved Oslo uni ver si tets sy ke hus tar imot 
alle som opp le ver kjønns iden ti tets ut ford rin-
ger, kjønns in kon gru ens og kjønns dys fo ri, 
men tje nes ten har tra di sjo nelt be hand let de 
som opp fyl ler dia gno sen trans sek sua lis me. 
De se nes te åre ne har det vært en kraf tig 
øk ning i an tall hen vis nin ger: På be gyn nel-
sen av 2000-tal let var det kun et få tall barn 
og ung dom, mens vi i 2018 mott ok godt over 
200 hen vis nin ger. Øk nin gen ut gjø res pri-
mært av ten årin ger med kvin ne lig kjønn 
til delt ved fød sel. I 2017 ut gjor de den ne 
grup pen nær me re 70 % av alle hen vis nin ger, 
i 2012 ca. 35 % (egne tall, ikke pub li sert).

Vår er fa ring er at en stor an del av ung dom-
me ne har al vor li ge psy kia tris ke symp to mer. 
Dett e kan være al vor lig de pre sjon, so si al fobi 
og angst, rus mis bruk, au tis me spek ter til-
stand, selv ska ding, sui ci da le tan ker og hand-
lin ger, psy ko tis ke symp to mer, spi se for styr-
rel ser  el ler en opp vekst der de har opp levd 
al vor li ge trau mer. Man ge har også hatt  
kon takt med bar ne psy kia tri en tid li ge re for 
and re år sa ker enn kjønns in kon gru ens. Dis se 
van ske ne el ler be kym rin ge ne kan være 
be ty de li ge kil der til sterkt ube hag, og hvis  
de for blir ube hand let, er det vår er fa ring at 
de kan kom pli se re pro ses sen med å ut fors ke 
kjønns iden ti tet og finne løs nin ger for 
kjønns in kon gru ens. Et tett sam ar beid med 
lo kal barne- og ung doms psy kia trisk po li - 
kli nikk (BUP) er helt av gjø ren de for å sik re 
pro fe sjo nell iva re ta gel se av bar na og ung-
dom me ne pa ral lelt med ut red nin gen ved 
be hand lings tje nes ten. Vår kli nis ke er fa ring 

er at ikke alle psy kis ke van s ker hos den ne 
grup pen nød ven dig vis kan til skri ves kjønns-
in kon gru ens. Der med vil hel ler ikke alle 
pla ger lø ses med kjønns be kref ten de be hand-
ling. Det er ikke et ar gu ment mot kjønns- 
 be kref ten de be hand ling, men un der stre ker 
be ho vet for en hel het lig trygg iva re ta gel se.

Mang len de forsk ning
Ny dia gno se kan bety at fle re vil søke seg til 
be hand ling. Forsk ning på kjønns be kref ten-
de be hand ling har så langt vært kon sen trert 
om de som opp le ver kjønns in kon gru ens  
i svært tid lig al der, og de som har fått dia-
gno sen trans sek sua lis me med et øns ke om  
å leve som mot satt kjønn av det de fikk 
til delt ved fød sel. Vi vet mye mind re om 
unge per so ner som opp le ver før s te tegn på 
kjønns in kon gru ens i ung doms ti den, og 
lang tids data fore lig ger ikke. Det er et stort 
be hov for pros pek ti ve stu di er av den øken de 
grup pen med til delt kvin ne lig kjønn ved 
fød sel og ung dom mer med ikke-bi nær 
kjønns iden ti tet.

Vi får hen vis nin ger fra ung dom mer som 
ver ken fø ler seg som gutt el ler jen te, som 
gutt og jen te i ulik grad, og noen som ikke 
iden ti fi se rer seg med kjønn i det hele tatt. 
Det er øken de opp merk som het i me di e ne og 
blant bru ker grup per rundt det å aner kjen ne 
in di vi du el le for skjel ler i kjønns iden ti te ter og 
uli ke be hand lings øns ker. Hel se per so nell blir 
der med bedt om å støtt e in di vi du el le øns ker 
som kan in klu de re me di sinsk be hand ling. 
Som hel se per so nell er vi for plik tet til først og 
fremst å ikke gjø re ska de. Al le re de i dag med 
den sto re øk nin gen av ung dom mer som 
sø ker seg til be hand ling, er dett e svært ak tu-
elt. Med ny dia gno se blir dett e satt ytt er li ge re 
på prø ve: Pa si ent grup pen er enda mer he te-
ro gen, og det er fra vær av kli nis ke be hand-
lings pro to kol ler og evi dens ba sert forsk ning 
på pa si en ter med ikke-bi nær kjønns iden ti-
tet. Hva vil være trygg be hand ling for hver 
en kelt? Hvor mye skal kli nisk skjønn og 
pa si en tens egen kunn skap av gjø re hva som 
skal til bys av be hand ling?

Sam ti dig vil vi un der stre ke at vi har et 
fel les an svar for å jobbe for et sam funn der 
barn og ung dom med kjønns va ria sjon trygt 
kan få utt ryk ke seg, slik at de kan ut vik le en 
trygg iden ti tet med el ler uten be hov for 
me di sinsk be hand ling.

Mott att 26.2.2019, god kjent 5.3.2019.

«Ny diagnose kan bety at flere 
vil søke seg til behandling»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Steglatro «MSD»
Antidiabetikum.  ATC-nr.: A10B K04 

TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 15 mg: Hver tablett inneh.: Ertu-
gliflozin 5 mg, resp. 15 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jern-
oksid (E 172), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg 
til diett og fysisk aktivitet, for å bedre glykemisk kontroll. Gis som 
mono terapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse eller 
kontra indikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling 
av diabetes. Se SPC for informasjon om kombinasjoner og effekt på 
glykemisk kontroll. 
Dosering: Anbefalt startdose er 5 mg 1 gang daglig. Tolereres 5 mg 
1 gang daglig, kan dosen økes til 15 mg 1 gang daglig ved behov 
for ytterligere glykemisk kontroll. Ved kombinasjon med insulin eller 
insulin sekretagog, kan reduksjon av insulin- eller insulinsekretagog-
dosen være nødvendig for å redusere hypoglykemirisikoen. Korreksjon 
av volumdeplesjon anbefales før behandlingsstart. Glemt dose: Skal 
tas så snart pasienten husker det. 2 doser bør ikke tas på samme dag. 
Spesielle pasientgrup per: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering 
nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ikke undersøkt 
ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, men anbefales ikke. Nedsatt nyre-
funksjon: Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deret-
ter regelmessig. Ikke anbefalt ved eGFR <60 ml/minutt/1,73 m2 eller 
ClCR <60 ml/minutt. Skal seponeres ved vedvarende eGFR <45 ml/
minutt/1,73 m2 eller ClCR vedvarende <45 ml/minutt. Bør ikke brukes 
ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, terminal nyresykdom (ESRD) eller til 
dialysepasienter, pga. manglende forventet effekt. Barn: Sikkerhet og 
effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig 
pga. alder. Nyrefunksjon og risiko for volumdeplesjon bør vurderes. 
Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Administrering: Bør tas 1 gang 
daglig om morgenen. Tas med eller uten mat. Ved svelgevansker kan 
tabletten deles eller knuses. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1. 
Hypo tensjon/volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen gir 
ertu gliflozin osmotisk diurese, som kan føre til redusert intravaskulært 
volum. Symptomatisk hypotensjon kan derfor opptre etter behand-
lingsstart, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, hos eldre (≥65 år), ved 
diuretikabehandling, eller hos pasienter som behandles med anti-
hypertensiver og tidlig ere har hatt hypotensjon. Før behandlingsstart 
bør volumstatus vurderes og korrigeres ved behov. Pasienten bør kon-
trolleres for tegn og symptomer etter behandlingsstart. Ved tilstander 
som kan føre til væsketap (f.eks. gastrointestinal sykdom) anbefales 
nøye overvåkning av volumstatus (f.eks. klinisk undersøkelse, blod-
trykksmålinger, laboratorietester inkl. hematokrit) og elektrolytter. Mid-
lertidig behandlingsavbrudd bør vurderes inntil væsketapet er korrigert. 
Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstruende og dødelige, til-
feller av DKA er rapportert ved behandling med SGTL2-hemmere. I 
noen tilfeller er tilstanden atypisk, med bare moderat økte blodglukose-
verdier (<14 mmol/liter). Ukjent om høyere ertugliflozindoser gir økt 
risiko for DKA. DKA må mistenkes ved uspesifikke symptomer som 
kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, pustevansker, 
forvirring, uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienten skal umiddelbart 
undersøkes for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blod-
glukosenivå. Behandlingen skal avbrytes umiddelbart ved mistenkt el-
ler diagnostisert DKA. Behandlingen bør avbrytes ved større kirurgiske 
inngrep eller akutte, alvorlige sykdommer. Behandlingen kan gjenopp-
tas når tilstanden er stabilisert. Før behandlingsstart bør pasientens 
anamnese vurderes for faktorer som kan predisponere for DKA, slik 
som lave reserver av funksjonelle betaceller (f.eks. ved type 2-diabetes 
og lavt C-peptid, ved latent autoimmun diabetes hos voksne eller ved 
pankreatitt), tilstander som fører til begrenset matinntak eller alvorlig 
dehydrering, pasi enter med redusert insulindose og pasienter med økt 
insulinbehov som følge av akutt sykdom, kirurgi eller alkoholmisbruk. 
SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse. Reoppstart 
av behandling hos pasienter med tidligere DKA under behandling med 
SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en annen klar utløsende 
faktor er identifisert og løst. Amputasjoner av underekstremiteter: Økt 
insidens av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er 
sett i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Ukjent om dette 
er en klasseeffekt. Det er viktig å veilede pasientene om rutinemessig 
forebyggende fotpleie. Nedsatt nyrefunksjon: Effekten er avhengig av 
nyrefunksjonen, og er derfor redusert ved moderat nedsatt nyrefunk-
sjon og trolig fraværende ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Vurdering 
av nyrefunksjonen anbefales før oppstart og deretter regelmessig, se 
Dosering. Hypoglykemi ved samtidig bruk av insulin og insulinsekret-
agoger: Se Interaksjoner. Genitale soppinfeksjoner: I kliniske studier 

med SGLT2-hemmere var det høyere sannsynlighet for at pasienter 
med genitale soppinfeksjoner i anamnesen og uomskårede menn ut-
viklet genitale soppinfeksjoner. Pasienten bør overvåkes og behand-
les hensiktsmessig. Urinveis infeksjoner: Glukoseutskillelse i urinen 
kan være forbundet med økt risiko for urinveisinfeksjoner. Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes ved behandling av pyelonefritt eller 
urosepsis. Hjertesvikt: Begrenset erfaring med hjertesvikt NYHA klasse 
I-II. Ingen erfaring med NYHA klasse III-IV. Laktose: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller 
glukose-galaktosemalabsorpsjon. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen 
vil glukosetesting av urinen være positiv. Alternative metoder bør bru-
kes for å overvåke glykemisk kontroll. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk inter aksjons  analyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretikaFor ut-
fyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsana-
lyse. Kan øke diuretisk effekt av diuretika og gi økt risiko for dehydre-
ring og hypotensjon. Kan øke risikoen for hypoglykemi ved samtidig 
bruk av insulin og/eller insulinsekretagog. Lavere dose insulin/insulin-
sekretagog kan være nødvendig. Ertugliflozin metaboliseres primært 
via UGT1A9 og UGT2B7. Klinisk relevante effekter forventes ikke med 
andre induktorer. Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken til 
ertugliflozin ikke påvirkes av samtidig bruk av sitagliptin, metformin, 
glimepirid eller simvastatin, og at ertugliflozin ikke har klinisk relevant 
effekt på farmakokinetikken til sitagliptin, metformin og glimepirid. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrenset mengde data 
fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist påvirkning på renal utvikling 
og modning. Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i 
morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for nyfødte/sped-
barn kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: 
Effekt på human fertilitet er ukjent. Ikke sett effekt på fertilitet i dyre-
studier. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Infeksiøse: Vulvovaginal sopp-
infeksjon og andre genitale soppinfeksjoner hos kvinner. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Volumdeplesjon. Infeksiøse: Candida-
balanitt og andre genitale soppinfeksjoner hos menn. Kjønnsorganer/
bryst: Vulvovaginal pruritus. Nyre/urinveier: Økt urinering. Stoffskifte/
ernæring: Hypoglykemi. Undersøkelser: Endrede serumlipider, økt he-
moglobin, økt karbamid. Øvrige: Tørste. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/ 
100): Nyre/urinveier: Dysuri, økt blodkreatinin/redusert GFR. Sjeldne 
(≥1/10 000 til <1/1000): Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose 
(DKA).
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 300 mg, 
gitt oralt, og gjentatte doser opptil 100 mg daglig gitt oralt i 2 uker viste 
ingen toksisitet hos friske. Behandling: Vanlige støttetiltak iht. klinisk 
status. Fjerning av ertugliflozin ved hemodialyse er ikke undersøkt.
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Potent, selektiv og reversibel 
SGLT2-hemmer. Øker glukoseutskillelsen i urin ved å redusere renal 
reabsorpsjon av filtrert glukose og senke renal glukoseterskel. Absorp-
sjon: Fast ende Tmax er 1 time. Samtidig inntak av et fett- og kaloririkt 
måltid reduserer Cmax og forlenger Tmax med hhv. 29% og 1 time, men 
endrer ikke AUC sammenlignet med fastende tilstand. Ingen klinisk 
relevant endring i effekt forventes av samtidig matinntak. Absolutt oral 
biotilgjengelighet etter 15 mg-dose er ca. 100%. Proteinbinding: Ca. 
94%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vdss ca. 86 liter etter i.v. dose. Halve-
ringstid: Gjennomsnittlig t1/2 er ca. 17 timer. Gjennomsnittlig systemisk 
plasmaclearance etter i.v. dose på 100 μg er 11 liter/time. Metabolisme: 
Viktigste metabolske reaksjonsvei er UGT1A9- og UGT2B7-mediert 
O-glukuronidering. CYP-mediert (oksidativ) metabolisme er minimal 
(12%). Utskillelse: Hos friske utskilles ca. 41% i feces, hvorav 34% 
uomdannet. Ca. 50% utskilles i urin, hvorav kun 1,5% uomdannet. 
Pakninger og priser: 5 mg: 28 stk. (blister) kr. 473,40. 98 stk. (blis-
ter) kr. 1561,10. 15  mg: 28 stk. (blister) kr. 473,40. 98 stk. (blister) 
kr. 1566,30.
Sist endret: 10.07.2018

Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes 
mellitus i kombina sjon med andre perorale blodsukkersenkende lege-
midler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.
Refusjonskode: ICPC: T90 Diabetes type 2 (232). ICD: E11 Diabetes 
mellitus type 2 (232).
Vilkår: 232: Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasient-
er som ikke oppnår til strekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte 
dose metformin.
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ved type 2-diabetes1
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Atraumatiske skul der smer ter  
i pri mær hel se tje nes ten

Vi har laget en ret nings lin je for 
hånd te ring av atraumatiske 
skul der smer ter i pri mær hel se-
tje nes ten. Vi leg ger vekt på god 
kom mu ni ka sjon for å ska pe 
trygg het, å gjø re en kel kli nisk 
un der sø kel se, å star te en kel 
be hand ling og å vur de re en kel te 
fak to rer som kan være vik ti ge 
for for lø pet.

Skul der smer ter er van lig (1), og en norsk 
epi de mio lo gisk stu die har vist en pre va lens 
på nes ten 50 % (2). Skul der smer ter er blant 
de tre van lig ste kon takt år sa ke ne for mus kel- 
og skje lett pla ger (3) og er en van lig år sak til 
syk mel din ger og lang va ri ge so si al yt el ser (4). 
Sam ti dig vet vi at det er sto re fyl kes vise 
for skjel ler i bru ken av skul der ope ra sjo ner 
(5) og syk mel din ger (6).

I Norge er le ger, fy sio te ra peu ter og ki ro-
prak to rer pri mær kon tak ter for mus kel- og 
skje lett pla ger og bør kun ne gjø re en kli nisk 
vur de ring og ta be slut ning om be hand ling 
sam men med pa si en ten. Det er god do ku-
men ta sjon for at be hand le ren bør ha en 
pa si ent sen trert til nær ming for å opp nå best 
mu li ge re sul ta ter (7, 8). Dett e in ne bæ rer  
å rett e opp merk som he ten mot pa si en tens 
be kym rin ger, pre fe ran ser og for vent nin ger  
i til legg til de ak tu el le symp to me ne. God 
kom mu ni ka sjon bi drar til at be hand ler  
kan opp nå fel les for stå el se med pa si en ten 
og sam ti dig frem me inn sikt og trygg het. 
Ri si ko fak to rer for lang va ri ge pla ger kan 
fan ges opp gjen nom sy ke his to ri en (9). 
 En kelt spørs mål kan ha god pre dik tiv ver di, 
for eks em pel kan man tid lig av dek ke sym-
pto mer på de pre sjon og angst (10).

Det enk le er ofte det beste
I Norge er det in gen na sjo na le fag li ge ret-
nings lin jer for skul der smer ter. Vi har laget 
en ret nings lin je ett er Hel se di rek to ra tets 
vei le der for ut vik ling av kunn skaps ba ser te 
ret nings lin jer (11). Den er ba sert på fire 
ny ere in ter na sjo na le ret nings lin jer sup plert 
med sy ste ma tis ke over sik ter og en kelt stu -
dier der dett e har vært nød ven dig. Mål grup-
pen er alle som be hand ler skul der pa si en ter 
i pri mær hel se tje nes ten. Må let er å bi dra til 
at pa si en ter med skul der smer ter i pri mær-
hel se tje nes ten får be hand ling av god kva li-
tet ba sert på best mu lig kunn skap. Vi stil te 
12 kli nis ke spørs mål (ram me 1), og an be fa-
lin ge ne er enk le, lite res surs kre ven de og  
i sam svar med kam pan jen Gjør klo ke valg 
(12). Styr ken på an be fa lin ge ne er gra dert 
ett er kva li te ten på fore lig gen de kunn skaps-
grunn lag/evi dens vur dert med GRA DE 

 (Gra ding of Recommendations As sess ment) 
(13, 14), ar beids grup pens råd og hø rings utt a-
lel ser (ram me 2). I en ar tik kel i British Med i-
cal Journal fra 2019 ba sert på nye sy ste ma -
tiske over sik ter (15, 16) an be fa les ikke kir ur gi 
ved subakromiale smer ter (17). Vår vei le der 
gir kon kre te an be fa lin ger ved subakromiale 
smer ter og and re skul der dia gno ser (18).

Mott att 6.2.2019, før s te re vi sjon inn sendt 6.3.2019, 
 godkjent 14.3.2019.

Ram me 1

Kliniske spørsmål som ble besvart  
i arbeidet med retningslinjer for skul-
dersmerter i primærhelsetjenesten.

Bakgrunnskunnskap

1 Hva er naturlig forløp ved debut av 
skuldersmerter?

2 Hvilke risikofaktorer er kjent for 
 utvikling av skuldersmerter?

3 Hvordan er prognosen ved skulder-
smerter?

4 Hvilke farlige tilstander er aktuelle  
ved debut av skuldersmerter og hvilke 
symptomer og tegn (røde flagg) kjenne-
tegner disse?

Utredning

5 Hvilke psykososiale spørsmål med 
betydning for videre håndtering bør 
anamnesen avklare?

6 Hvilke kliniske tester med betydning  
for videre håndtering bør utføres?

7 Når bør radiologiske undersøkelser 
gjøres?

Behandling

8 Hva er effekten av behandling med 
NSAID-midler ved skuldersmerter?

9 Hva er effekten av steroidinjeksjon  
ved skuldersmerter?

10 Hva er effekten av egenøvelser ved 
skuldersmerter?

11 Hva er effekten av veiledet trening  
ved skuldersmerter?

12 Hva er effekten av trykkbølgebehand-
ling ved skuldersmerter?

Ram me 2

Kortform av anbefalinger om ulike 
behandlingstiltak (18). Anbefalingenes 
styrke er illustrert med opp- eller ned-
advendte piler, én pil for svak anbefa-
ling og to piler for sterk anbefaling.

Hva er effekten av behandling med 
NSAID-midler ved skuldersmerter?

Ved sterke smerter som hindrer aktivitet 
anbefales ikke-steroide antiinflammato-
riske midler (NSAID) i lavest mulig dose 
over kortest mulig tid ( ). Individuelle 
hensyn til bivirkningsfare må tas.

Hva er effekten av steroidinjeksjon  
ved skuldersmerter?

Ved frossen skulder foreslås steroidinjek-
sjon ved sterke smerter ( ). Ved subakro-
miale smerter foreslås steroidinjeksjon 
dersom det foreligger sterke smerter som 
hemmer bevegelse ( ). Ultralydveiledning 
av injeksjonen gir sannsynligvis ingen 
tilleggseffekt ( ). Vi anbefaler generelt  
ikke repeterte injeksjoner ( ).

Hva er effekten av egenøvelser  
ved skuldersmerter?

Instruerte hjemmeøvelser anbefales ved 
subakromiale smerter ( ). Programmet bør 
inneholde øvelser for rotatormansjettens 
og skulderbladets muskulatur og bør sann-
synligvis vare i 5 – 12 uker. Forslag til øvel-
ser er vedlagt i den fullstendige retnings-
linjen.

Hva er effekten av veiledet trening  
ved skuldersmerter?

Ved subakromiale smerter anbefales veile-
det trening i opptil tre måneder, øvelsene 
bør inkludere rotatormansjettens og skul-
derbladets muskulatur ( ). Ved frossen 
skulder er veiledet trening sterkt frarådet 
( ).

Hva er effekten av trykkbølgebehandling 
ved skuldersmerter?

Trykkbølgebehandling anbefales ved sub-
akromiale smerter med bløtdelskalk over 
5 mm hvor annen behandling ikke har ført 
frem ( ). Trykkbølgebehandling anbefales 
ikke ved uspesifikke skuldersmerter eller 
subakromiale smerter uten bløtdelskalk 
( ).

«Vår veileder gir konkrete 
anbefalinger ved subakro- 
miale smerter og andre 
skulderdiagnoser»
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Hva sier ung dom selv  
om hvor for de ska der seg?

Sy ste ma tisk gjen nom gang og 
syn te se av kva li ta ti ve stu di er 
kas ter nytt lys over år sa ker til  
at ung dom ska der seg selv.

Fa mi lie og hel se per so nell stre ver ofte med  
å for stå hvor for ung dom mer ska der seg og 
kan opp le ve hjel pe løs het og overveldelse. 
Ung dom me ne på sin side kan for tel le at de 
ofte blir mis for stått når de sø ker hjelp.  
I den ne ar tik ke len øns ker jeg å frem he ve 
forsk nings mes sig kunn skap om selv ska ding 
og spe si elt hvor dan er fa rings ba sert kunn-
skap om ung dom me nes per spek tiv bi drar 
til økt for stå el se. For stå el se for det som ved 
før s te øye kast bare kan vir ke som de struk tiv 
at ferd, er vik tig for kli ni ke re for å opp rett-
hol de em pa ti, øns ke om å hjelpe og mu lig-
het for å til pas se be hand ling.

Epi de mio lo gis ke stu di er har vist at selv-
ska ding kan ta uli ke for mer, men om fatt er 
of test det å kutte seg, skra pe, stik ke hull på 
hu den el ler brenne seg (1). Det an slås at 
13�–�17 % av ung dom mer har ska det seg i lø pet 
av li vet (1). Tal le ne va ri e rer av hen gig av om 
man in klu de rer selv ska ding med selv mords-
in ten sjon el ler ikke. Selv ska de ses of te re hos 
jen ter og de med ikke-he te ro fil sek su ell 
orien te ring, og sam men med psyko-so si a le 
ri si ko fak to rer som å ha opp levd trau me 
el ler over grep, selv mord i fa mi lie, mob bing, 
selv ska de blant ven ner el ler dår lig pro blem-
løs nings evne (2). Selv ska ding ses ved fle re 
psy kis ke li del ser og øker ri si ko en for selv-
mord (2). Den kan ta svært ulik form og ha 
va ri e ren de om fang: noen ska der seg et par 
gan ger, noen i en pe ri ode, og and re fort set-
ter med om fatt en de selv ska de som voks ne, 
ofte som ledd i psy kisk li del se og per son lig-
hets for styr rel se.

En rek ke teo ri er har blitt lan sert for  
å for stå selv ska ding som fe no men. En teo ri 
som har blitt truk ket frem som best forsk-
nings mes sig un der bygd, er at selv ska de 
vir ker aff ekt re gu le ren de, dvs. hand lin gen 
fø rer til en fø lel se av lett el se, re du se rer von de 
og øker gode fø lel ser (3). Selv ska ding kan 
også ha selvstraffende funk sjon (3).

Si den selv ska de of test star ter i ung doms-
al de ren, dvs. fra 12�–�13 år (1), kan det være 
na tur lig å for stå at fer den ut vik lings psy ko- 
 lo gisk. Ung doms ti den er for bun det med 
bio lo gis ke, kog ni ti ve, so si a le og emo sjo nel le 
be ve gel ser og end rin ger (4). Sving nin ger  

i fø lel ser, im pul si vi tet, grenseutprøvning og 
ri si ko at ferd er ikke uvan lig. I forsk nings litt e-
ra tu ren drøf tes li ke vel i li ten grad at fer den i 
lys av psy ko lo gis ke ut ford rin ger som økt 
selv fø lel se, løs ri vel se mot re la sjo nell gjen si-
dig het, iden ti tets for ming og au to no mi (5).

Kva li ta ti ve stu di er og meta syn te ser
Over sikts ar tik ler om selv ska din gens funk-
sjon fo ku se rer i stor grad på voks ne pa si en-
ter og eks klu de rer ofte kva li ta ti ve stu di er 
ba sert på et lavt an tall per so ner (3, 5). I epi-
de mio lo gis ke stu di er er spør re skje ma ene 
ho ved sa ke lig ut vik let med ut gangs punkt  
i voks ne pa si en ter, og man ge teo ri er ut vik let 
om selv ska de tar også ut gangs punkt i for fat-
te rens be skri vel se av voks ne pa si en tens 
opp le vel se (5).

Kva li ta ti ve stu di er gir mu lig het til å frem-
he ve og ut fors ke ung doms opp le vel ser av 
mo tiv. En meta syn te se er en sy ste ma tisk 
måte å ana ly se re fore lig gen de kva li ta ti ve 
stu di er. Må let er å ut vik le be gre per i syn te ti-
sert form. I sam ar beid med to and re fors ke re 
fore tok un der teg ne de en ana ly se av 20 kva li-
ta ti ve stu di er av un ges er fa ring av egen 
selv ska de (5). Pri mær funn (dvs. for eks em pel 
si ta ter) og se kun dær funn (dvs. for fatt er nes 
for tolk ning av fun ne ne) i de re spek ti ve ar tik-
le ne ble ana ly sert på nytt og re la tert til hver-
and re. Ana ly sen re sul ter te i fire meta- 
te ma er, hvor ung dom be skrev selv ska din gen 
som å 1) få lett el se, 2) kon trol le re van ske li ge 
fø lel ser, 3) for søk på å utt ryk ke ikke-aksep- 
ter te fø lel ser, og 4) for sø ke å ska pe kon takt 
og dele er fa ring.

Selv ska ding som et for søk  
på kom mu ni ka sjon
Våre funn støtt er tid li ge re forsk ning som 
har be trak tet selv ska de som en måte å re gu-
le re aff ekt på (3). Det å re du se re og kon trol le-
re fø lel ser opp le ves som es sen si elt ved selv-
ska din gen. Li ke vel vi ser meta syn te sen  
at ung dom mer opp le ver at selv ska ding er 
nød ven dig for å utt ryk ke fø lel ser og frust ra-
sjon som ikke kan vi ses eks pli sitt, el ler for  
å dele med and re van ske li ge opp le vel ser 
som det er umu lig el ler ulov lig å sett e ord 

på. For ung dom me ne kan det sy nes å være 
en kon flikt mel lom på den ene si den et 
grunn leg gen de be hov for å ut vik le må ter  
å utt ryk ke og be ar bei de er fa rin ger på og på 
den and re si den et re la sjo nelt be hov for å få 
om sorg og trygg het og bli iva re tatt (5). Det 
kan være helt umu lig å utt ryk ke van ske li ge 
er fa rin ger di rek te med ord og fø lel ser for di 
de fø ler at de må be skytt e and re sen tra le 
per so ner i li ve ne de res. Selv ska de kan der for 
være et for søk på å kom mu ni se re vik ti ge 
er fa rin ger til and re men nes ker som be tyr 
noe for dem.

Fle re be hand lings mo del ler kan være eff ek-
ti ve hos ung dom som ska der seg selv, som 
kog ni tiv te ra pi, dia lek tisk at ferds te ra pi og 
men ta li se rings ba sert te ra pi (2), men in gen 
be hand lings me to de hjel per alle. Selv ska de 
bør for stås i sam men heng med både psy-
kisk li del se, psy ko lo gis ke ut vik lings te ma er 
og kom pli ser te re la sjo nel le for hold. Ved  
å hjelpe ung dom mer med å ut fors ke og 
ut vik le al ter na ti ve må ter å re gu le re og ut-
tryk ke over vel den de fø lel ser, trau mer og 
en som het på, kan vi hjelpe dem til å ut vik le 
en tryg ge re iden ti tet. Et vik tig ut gangs-
punkt er å ikke ta for gitt at vi vet hva selv-
ska din gen hand ler om for den en kel te, men 
å un der sø ke hvil ken me ning at fer den har 
for dem i de res liv.

Mott att 5.3.2019, før s te re vi sjon inn sendt 8.3.2019, god-
kjent 12.3.2019.
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«Et viktig utgangspunkt er 
å ikke ta for gitt at vi vet hva 
selvskadingen handler om  
for den enkelte»
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Ful mi nant byråkratitt  
i un der ord ne de le ge tit ler

Kjæ re by rå krat: Gi meg tur nus- 
le gen til ba ke. Hil sen lege-lege.

Ing rid Hok stad spør i Tids skrif tet om vi har 
et image pro blem med våre kje de li ge tit ler  
i sy ke hu se ne (1). Kon klu sjo nen hen nes er at 
inn hold er vik ti ge re enn staff a sje. Litt staff a-
sje kan dog være gan ske prak tisk.

Det er noe norsk over å end re bare for  
å end re. Da de gode, gam le stil lings tit le ne 
våre gikk gjen nom by rå kra ti kverna, kom de 
ut som set nin ger: Lege i spe sia li se ring, in tet-
si gen de for kor tet til LIS, el ler pleo nas men 
LIS-lege (lege i spe sia li se ring-lege) (2, 3).

Tur nus le ge ble ny lig sendt gjen nom sam me 
kvern i em bets ver ket, og ut kom en ny set-
ning med et tall bak. Nå har den arme tur-
nus le gen, kremt unn skyld, LIS23145-el ler-

hva-var-det-nå-le gen, sam me titt el på  
navne kor tet sitt som den nes ten fer di ge 
spe sia lis ten.

For å ryd de opp i dett e ka oset ville den 
enk les te løs nin gen vært å gjen inn fø re tid- 
 li ge re be teg nel ser. Ett er seks må ne der som 
vi kar i Dan mark er far te jeg nytt en av at 
tit le ne til le ge ne du ar bei der med til dels 
av spei ler farts tid. Der vil du de før s te 2,5 
åre ne av spe sia li se ring være an satt som 
re ser ve le ge. Der ett er ryk ker du opp til  
1. re ser ve le ge. Av de lings le ge er spe sia list  
uten over le ge stil ling (4).

Om dett e ikke lar seg gjø re, må over le ge 
selv sagt skro tes for å har mo ni se re stil lings-
tit le ne. Jeg fore slår føl gen de be teg nel ser til 
hel se fo re ta ke ne:

LUS-lege: Lege-uten-spe sia li se ring-lege 
(tid li ge re tur nus le ge)

LIS-lege: Lege-i-spe sia li se ring-lege  
(tidli ge re as si stent le ge)

LEI-SM-F-lege: Lege-enda-ikke-spe sia list-
mang ler-fer dig hets krav-lege (tid li ge re  
er fa ren as si stent le ge)

LES-lege: Lege-ett er-spe sia li se ring-lege 
(tid li ge re over le ge)

Mott att 26.2.2019, god kjent 12.3.2019.

MI KAL JA COB HOLE
mikal.hole@protonmail.com
er 6. års le ge stu dent ved Uni ver si te tet i Tromsø.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Nytt kart leg gings verk tøy for trau mer

Nye pak ke for løp stil ler ty de -
lige krav til hen vi ser til psy kisk 
hel se vern og rus be hand ling. 
Et en kelt kart leg gings verk tøy 
gjør det lett e re for le ger å ut re de 
for trau mer og postt rau ma tisk 
stress li del se.

Fore koms ten av vold og trau mer har et 
be ty de lig om fang i den nors ke be folk nin-
gen. I en tverr snitts un der sø kel se rap por -
terte 33,6 % av kvin ne ne og 11,3 % av men ne ne 
om sek su elt over grep i lø pet av li vet, mens 
22,5 % av kvin ne ne og 45,5 % av men ne ne 
had de vært ut satt for al vor lig vold minst én 
gang i vok sen al der (1). Trau mer kan ha stor 
inn virk ning på men nes kers hel se og funk-
sjon. Å spør re pa si en ter om trau me hen del-
ser kan der for bi dra til å gi en hel het lig 
for stå el se av livs si tua sjo nen.

En kel te som opp le ver sto re el ler lang -
varige trau me hen del ser som for eks em pel 
ulyk ker, over fall el ler over grep, ut vik ler 
postt rau ma tisk stress li del se (PTSD). Kri te ri er 
som er på krevd for å stil le dia gno sen, er 
gjen opp le vel se (på tren gen de min ner), unn-
gå el se av på min ne re og hyperårvåkenhet. 
Med kom pleks postt rau ma tisk stress li del se 
føl ger i til legg pro ble mer med å re gu le re 
fø lel ser, ne ga ti ve tan ker om en selv som 
ver di løs og til hø ren de fø lel ser som skam  
og skyld og re la sjo nel le van s ker (2).

Mang len de kart leg ging som ri si ko
Selv om svært man ge opp le ver trau mer  
i lø pet av li vet, er det kun en li ten an del  
som ut vik ler postt rau ma tisk stress li del se (3). 
Til gjen gjeld er li del sen svært inn gri pen de  
i en per sons liv, og den for år sa ker be ty de lig 

svek kel se i so si a le, yr kes mes si ge el ler and re 
vik ti ge funk sjons om rå der. I en ny lig gjen-
nom ført stu die av postt rau ma tisk stress li -
delse i Norge ble det fun net livs tids pre va lens 
på 4,3 % for kvin ner og 1,4 % for menn, og den 
gjen nom snitt li ge va rig he ten på li del sen var 
9 år for kvin ner og 17 år for menn (3). Fle re 
stu di er ty der også på en un der dia gnos ti se-
ring av li del sen, gjer ne for di pa si en ter ikke 
blir spurt om trau mer (4, 5). En norsk un der-
sø kel se av 100 hen vis nin ger til to dis trikts-
psy kiat ris ke sent re vis te at 44 % av pa si en te ne 
had de en his to rie med én el ler fle re trau ma-
tis ke hen del ser. Li ke vel var det van ske lig  
å finne do ku men ta sjon i jour na ler på at det 
var gjort noen form for sy ste ma tisk ut red-
ning el ler vur de ring av postt rau ma tisk 

stress li del se hos 43 % av dis se (6). Ved å ute -
late kart leg ging av trau me er fa rin ger og 
postt rau ma tisk stress li del se øker også fa ren 
for feil dia gnos ti se ring, ett er som li del sen 
de ler man ge av de sam me symp tom kri te -
riene som and re li del ser som de pre sjon, 
angst og hy per ki ne tisk for styr rel se (ADHD).

Det fin nes fore lø pig ikke eget pak ke for løp 
for postt rau ma tisk stress li del se, men alle 
ek si ste ren de pak ke for løp in ne hol der an be-
fa lin ger om sy ste ma tisk kart leg ging av 
trau me er fa rin ger. Si den hen vis nin gen dan-
ner grunn laget for spe sia list hel se tje nes tens 
vur de ring av pa si en tens rett til hel se hjelp, 
kan mang ler i hen vis nin gen øke sjan sen  
for at den blir av vist el ler be hand let på feil 
grunn lag.

Det fin nes fle re gode kart leg gings verk tøy 
for trau mer og postt rau ma tisk stress li del se. 
Na sjo nalt kunn skaps sen ter om vold og 
trau ma tisk stress (NKVTS) gjen nom fø rer på 
opp drag fra Hel se di rek to ra tet en na sjo nal 
im ple men te ring av PTSD-be hand ling i spe-
sia list hel se tje nes te ne (6). Pro sjek tet har på 
bak grunn av an be fal te in stru men ter satt 
sam men et en kelt, stan dar di sert kart leg-
gings verk tøy kalt trau me- og PTSD-screen ing 
(TRAPS). Skå rings vei led ning og vi deo er fritt 
til gjen ge lig (7). Kart leg gings verk tøy et er 
også an be falt i pak ke for lø pe ne. Selvutfyl-
lingsskjemaet be står av to de ler. Før s te side 
kart leg ger hvor vidt pa si en ten har opp levd 
uli ke trau ma tis ke hen del ser (ba sert på 
Stress ful Life Events Screen ing Ques ti on nai re). 
And re side kart leg ger hvor vidt pa si en ten 
har ut vik let postt rau ma tisk stress li del se 
(ba sert på The PTSD checklist for DSM-5, PCL-5). 
Kart leg gings verk tøy et tar rundt 15 mi nutt er 
å gjen nom fø re og gir hen vi ser en stør re 
for stå el se av pa si en tens livs si tua sjon og et 
bedre grunn lag for å kun ne ta stil ling til om 
pa si en ten skal hen vi ses di rek te til pak ke for-
løp for psy kisk hel se og rus med an be fa ling 
om vi de re PTSD-ut red ning og -be hand ling.

Å ta pa si en ten på al vor
For pa si en ter er det vik tig å opp le ve at tje-
nes ten tar de res mest al vor li ge trau ma tis ke 
er fa rin ger på al vor. En hind ring for tid lig 
kart leg ging kan være at hel se per so nell 
fryk ter at pa si en ter vil re age re ne ga tivt på 
kart leg ging av trau ma tis ke hen del ser. Forsk-
ning vi ser at pa si en ter opp le ver det å bli 
spurt om trau mer som mer po si tivt enn 
ne ga tivt (8). Sy ste ma tisk kart leg ging av 
trau mer kan gjø re ut red nin gen enk le re  
og ras ke re, og man kan der med unn gå 
unød ven dig res surs bruk både for pa si ent, 
hen vi ser og spe sia list hel se tje nes te.

Mott att 19.2.2019, før s te re vi sjon inn sendt 11.3.2019, 
 godkjent 13.3.2019.
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«Ved å utelate kartlegging  
av traumeerfaringer og 
posttraumatisk stress- 
lidelse øker faren for 
feildiagnostisering»
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EUs per son vern for ord ning har to an sik ter

Per son opp lys nin ger er en svært  
ett er trak tet vare. Bruks om rå de ne  
er man ge, det kom mer si el le po-
ten si a let stort og mar keds- 
kref te ne ster ke. EUs nye per son- 
vernforordning (GDPR) ba lan- 
serer hen sy net til per son vern mot 
fri ut veks ling av data.

EUs per son vern for ord ning (GDPR) er gjen-
stand for stor opp merk som het også in nen 
forsk nin gen. Si den de fles te forsk nings pro-
sjek ter er in ter na sjo na le, er det vik tig å av- 
kla re spørs mål om data de ling over lan de-
gren ser. Fors ke re in nen jus fra man ge land 
bi drar i den in ter di sip li næ re, vi ten ska pe li ge 
de batt en med sik te på å finne ba lan ser te  
og bæ re kraf ti ge løs nin ger (1). Vi øns ker her  
å syn lig gjø re noen av ele men te ne man fra 
vi ten ska pe lig hold er opp tatt av rundt EUs 
per son vern for ord ning.

Både in nen forsk nin gen og i me die de bat-
te ne har per son vern stått sen tralt (2). Men 
EUs per son vern for ord ning har to an sik ter. 
Det frem kom mer al le re de av for ord nin gens 
navn: «om vern av fy sis ke per so ner i for bin-
del se med be hand ling av per son opp lys nin-
ger og om fri ut veks ling av slike opp lys nin-
ger» (3). Av for måls be stem mel sen frem går 
det at «[f]ri ut veks ling av per son opp lys nin-
ger i Uni onen skal ver ken be gren ses el ler 
for bys av år sa ker knytt et til vern av fy sis ke 
per so ner i for bin del se med be hand ling av 
per son opp lys nin ger» (3, art. 1 nr. 3). EUs 

per son vern for ord ning har alt så ba lan sert 
dis se to for må le ne – per son vern og fri ut veks-
ling – slik at man ved å føl ge per son vern reg-
le ne lov lig og med god sam vitt ig het kan dele 
per son opp lys nin ger. Gjen nom for ord nin gen 
etab le res ord nin ger som skal være fel les for 
lan de ne i EU/EØS for å sik re at in gen bru ker 
svakt per son vern som kon kur ran se for trinn 
el ler at per son vern bru kes som skinn ar gu-
ment for å hind re kon kur ran se.

I hel se sek to ren ser vi hvor dan land med 
li ten el ler in gen per son vern be skytt el se kan 
gjen nom fø re forsk ning og pro dukt ut vik ling 
som går langt vi de re enn det eu ro pe is ke 
hel se fo re tak og sel ska per har lov til (4). 
Der for be gren ser da hel ler ikke EUs per son-
vern for ord ning seg til kun å gjel de virk som-
he ter som er etab lert i EU/EØS-om rå det, men 
også virk som he ter uten for dis se lan de ne 
som til byr va rer el ler tje nes ter til in di vi der  
i EU el ler mo ni to re rer EU-bor ge res at ferd  
(3, art. 3).

De ling av data
For ord nin gen gjør det lett e re for nors ke 
fors ke re og hel se per so nell å dele per son opp-
lys nin ger med kol le g er i and re eu ro pe is ke 
land, si den den etab le rer strenge og har mo-
ni ser te stan dar der for be hand ling av per-
son opp lys nin ger. Der med kan nors ke sy ke-
hus som vil sam ar bei de med sy ke hus i Tysk-
land el ler Spa nia, gjø re dett e vel vi ten de om 

at per son opp lys nin ge ne vil bli be hand let 
like trygt og på sam me måte i de lan de ne. 
For ord nin gen kan i så måte bi dra til mer  
og bedre forsk ning og hel se hjelp og være et 
nytt ig verk tøy for in ter na sjo nalt sam ar beid 
(5). For å be hol de EUs per son vern for ord ning 
som et nytt ig in ter na sjo nalt verk tøy, er det 
es sen si elt at ikke hvert land tol ker re gel ver-
ket på sitt eget vis, men at man enes i EU om 
hvor dan re gel ver ket skal for stås.

Hvor dan man best bør gå frem for å pub li-
se re funn og til gjen ge lig gjø re data, hers ker 
det usik ker het rundt i fors ker mil jø ene (6). 
Dett e er spørs mål fors ke re ikke bare i Norge, 
men i hele EU/EØS-om rå det står over for, og 
som må lø ses på et over ord net plan. Det 
gjen står å finne gode løs nin ger for å gjø re 
me di sins ke forsk nings da ta til gjen ge lig  
i tråd med EUs per son vern for ord ning. Det  
er helt av gjø ren de å kun ne ett er prø ve forsk-
nings funn, sam ti dig som det er vik tig at 
and re fors ke re skal kun ne bygge vi de re på 
den forsk nin gen som al le re de er ut ført. 
Man ge eu ro pe is ke fors ke re har i dag pro ble-
mer med å få pub li sert sine forsk nings funn 
for di fle re av de nå væ ren de løs nin ge ne for  
å til gjen ge lig gjø re forsk nings da ta i for bin-
del se med vi ten ska pe lig pub li se ring er 
ame ri kans ke og ikke inn frir EUs per son vern-
krav el ler iva re tar forsk nings del ta ker nes 
rett ig he ter (7).

EUs per son vern for ord nings ho ved opp ga ve 
er å ba lan se re de to for må le ne om per son-
vern og fri ut veks ling av per son opp lys nin ger. 
Det er der for fullt mu lig å lage mer eff ek ti ve, 
prak tis ke og bæ re kraf ti ge løs nin ger for data-
de ling in nen for ram me ne av for ord nin gen.

Mott att 21.2.2019, før s te re vi sjon inn sendt 2.3.2019,  
god kjent 5.3.2019.
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Steroidfri krem til behandling av atopisk eksem1

• Elidel brukes til behandling av mild eller moderat atopisk eksem hos voksne og barn1

• Elidel gir effektiv symptomlindring på sensitive hudområder som ansikt og hals 2

• Elidel har en rask klølindrende effekt 3

• Elidel gir ikke hudatrofi 4

Enkel å bruke 2

Mylan Healthcare Norge AS
Hagaløkkveien 26,  PB 194, 1371 Asker
infonorge@mylan.com

Referanser: 1. Elidel SPC (02.11.2018) avsnitt 2 og 4.1, 4.2, 4.4. 2. Eichenfield LF, Lucky AW, Boguniewicz M, Langley RG, Cherill R, Marshall K et al. Safety and efficacy of pimecrolimus (ASM 981) cream 1 % in the treatment of mild and moderate 
atopic dermatitis in children and adolescents. J Am Acad Dermatol 2002; 46: 495 – 504. 3. Meurer M. , Fölster-Holst R., Wazel G., Weidinger G.  Junger M. et al. Pimecrolimus cream in the long-term management of atopic dermatitis in adults: a six 
month study. Dermatology 2002; 205: 271-7. 4. Queille-Roussel C., Paul C., Duteil L. The new topical ascomycin derivative SDZ ASM 981 does not induce skin atrophy when applied to normal skin for 4 weeks: a randomized, double- blind controlled 
study. Br J Dermatol. 2001; 144 (3): 507-513.

Indikasjon: Behandling av pasienter i aldersgruppen 2 år og oppover med mild eller moderat atopisk eksem når  
behandling med topikale kortikosteroider er frarådet eller ikke er mulig.1 Utvalgt sikkerhetsinformasjon: Elidel bør  
ikke brukes av pasienter med medfødt eller ervervet immunsvikt eller hos pasienter som står på behandlinger som 
kan føre til immunsuppresjon. Kan brukes til korttidsbehandling av tegn og symptomer på atopisk eksem og til 
intermitterende langtidsbruk for å forebygge oppblussing.1

www.hudguide.no

 Elidel «Meda»
Antiinflammatorisk middel. ATC-nr.: D11A H02
KREM 10 mg/g: 1 g inneh.: Pimecrolimus 10 mg, triglyserider av middels kjedelengde, oleylalkohol, propylenglykol, stearylalkohol, cetylalkohol, mono- og diglyserider, natriumcetostearylsulfat, benzylalkohol, sitronsyre (vannfri), 
natriumhydroksid, renset vann. Indikasjoner: Behandling av pasienter i aldersgruppen 2 år med mild eller moderat atopisk eksem når behandling med topikale kortikosteroider er frarådet eller ikke er mulig, f.eks. ved intoleranse 
overfor topikale kortikosteroider, manglende effekt av topikale kortikosteroider eller ved bruk i ansikt og på hals hvor forlenget intermitterende behandling med topikale kortikosteroider kan være uegnet. Dosering: Bør initieres av 
lege med erfaring innen diagnostisering og behandling av atopisk eksem. Kan brukes til korttidsbehandling av tegn og symptomer på atopisk eksem og til intermitterende langtidsbruk for å forebygge oppblussing. Voksne og barn 
>2 år: Påføres i et tynt lag på affiserte hudområder 2 ganger daglig. Kan brukes over hele kroppen, unntatt på slimhinner. Behandlingen skal starte ved første tegn og symptomer på atopisk eksem for å forhindre oppblussing, og 
skal avsluttes når tegn og symptomer forsvinner. Bør brukes så kort tid som mulig ved sykdomsoppblussing. Behandlingen bør være intermitterende, kortvarig og ikke kontinuerlig. Påsmøres kun områder som er affisert av atopisk 
eksem. Dersom bedring ikke sees etter 6 uker, eller ved forverret sykdom, bør behandlingen seponeres. Diagnosen atopisk eksem bør revurderes, og andre behandlingsalternativer vurderes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
innholdsstoffene eller andre makrolaktamer. Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes ved medfødt eller ervervet immunsvikt eller samtidig med behandlinger som kan føre til immunsuppresjon. Bør ikke påsmøres potensielt maligne eller 
premaligne hudlesjoner. Bør ikke appliseres på områder med akutte virale hudinfeksjoner (herpes simplex, vannkopper). Kliniske infeksjoner på behandlingsstedet bør være leget før behandling. Behandling kan være forbundet med økt 
risiko for viral herpes simplex eller eczema herpeticum, samt bakteriell impetigo. Ved forekomst av herpes simplex hudinfeksjon, bør behandling med pimecrolimus på infeksjonsstedet seponeres inntil virusinfeksjonen er behandlet. 
Milde og forbigående reaksjoner på applikasjonsstedet kan forekomme. Dersom reaksjonene blir alvorlige, bør nytte og risiko ved behandlingen revurderes. Unngå kontakt med øyne og slimhinner. Tørk nøye av eller skyll med vann 
dersom kremen kommer i kontakt med øyne/slimhinner. Overdreven eksponering av huden i form av ultrafiolett lys, inkl. solarium eller behandling med PUVA, UVA eller UVB bør unngås. Fuktighetskremer kan påføres umiddelbart etter 
applisering av pimecrolimus. Bør ikke brukes som okklusjonsbehandling. Bør ikke brukes av pasienter med Nethertons syndrom eller generelt erythroderma. Inneholder cetyl- og stearylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. 
kontaktdermatitt), benzylalkohol som kan gi allergiske reaksjoner og mild lokal irritasjon, samt propylenglykol som kan gi hudirritasjon. Langvarig systemisk eksponering med intens immunsuppresjon etter systemisk administrering 
av kalsineurinhemmere kan gi økt risiko for lymfomer og hudkreft/maligne hudsykdommer hos transplanterte pasienter. Hos pasienter med kraftig betent og/eller ødelagt hud kan den systemiske konsentrasjonen være høyere. 
Pasienter som utvikler forstørrelse av lymfeknutene bør få undersøkt årsakssammenhengen og følges opp for å sikre at tilstanden går over. Preparatet bør seponeres i fravær av en klar årsakssammenheng eller i nærvær av en akutt, 
smittsom mononukleose (kyssesyke). Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, se D11A H02. Grunnet minimal absorpsjon er interaksjoner mellom pimecrolimus og systemisk administrerte legemidler 
lite sannsynlig. Det anbefales at pasienter med utstrakt atopisk eksem vaksineres i behandlingsfrie intervaller. Påsmøring av Elidel på vaksinasjonssteder så lenge lokale reaksjoner pågår er ikke undersøkt, og anbefales derfor ikke. 
Sjeldne tilfeller av flushing, rødme, brennende følelse, kløe eller hevelse er observert kort tid etter alkoholinntak hos pasienter som har brukt pimecrolimuskrem. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Minimal absorpsjon. Pga. 
manglende erfaring, bør pimecrolimus likevel ikke benyttes ved graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Forsiktighet bør utvises. For å unngå at barnet får et utilsiktet oralt inntak, bør ikke preparatet appliseres på brystene. 
Bivirkninger: Reaksjoner på applikasjonsstedet er vanligvis av mild til moderat alvorlighetsgrad og kortvarige. Svært vanlige ( 1/10): Øvrige: Brennende følelse på applikasjonsstedet. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Hud: Hudinfeksjoner 
(follikulitt). Øvrige: Reaksjoner på applikasjonsstedet som irritasjon, kløe, erytem. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Hud: Furunkel, impetigo, herpes simplex, herpes zoster, eczema herpeticum, hudpapillomer, forverret tilstand. 
Infeksiøse: Molluscum contagiosum. Øvrige: Reaksjoner på applikasjonsstedet som utslett, smerte, parestesier, deskvamasjon, tørrhet, ødem. Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000): Hud: Allergiske hudreaksjoner (f.eks. utslett, urticaria, 
angioødem), misfarging av huden (f.eks. hypopigmentering, hyperpigmentering). Stoffskifte/ernæring: Alkoholintoleranse (rødme, utslett, brennende følelse, kløe eller hevelser kort tid etter alkoholinntak). Svært sjeldne (<1/10 000), 
ukjent: Immunsystemet: Anafylaktiske reaksjoner inkl. alvorlige former. Tilfeller av kreft/maligne sykdommer, inkl. kutane og andre typer lymfomer samt hudkreft, har vært rapportert etter markedsføring. Tilfeller av lymfeknutesvulst 
er rapportert etter markedsføring og i kliniske studier, men årsakssammenhengen er ikke fastslått. Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger: D11A H02. Egenskaper: Klassifisering: Lipofilt antiinflammatorisk 
ascomycinmakrolaktamderivat. Virkningsmekanisme: Bindes med høy affinitet til makrofilin-12 og hemmer den kalsiumavhengige fosfatasen kalcineurin. Dette fører til at syntesen av inflammatoriske cytokiner i T-celler blokkeres. 
Absorpsjon: Minimal systemisk absorpsjon. Ingen tegn på systemisk akkumulering ved behandling i perioder opptil 1 år. Pakninger og priser: Elidel, KREM: Styrke: 10 mg/g. Pakning: 30 g. Pris: kr. 337,10. Sist endret:  07.01.2019. 
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag). Basert på SPC godkjent av SLV: 02.11.2018.
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Ikke nød ven dig med høy do se til skudd  
av vi ta min D

Det er svak do ku men ta sjon for syk doms fore byg ging av høye do ser vi ta min D 
til per so ner med vi ta min D-sta tus over 50 nmol/l. Over do se ring kan gi  
uøns ke de hel se eff ek ter. Vi opp ford rer til mo de ra sjon i fore byg gen de for  skriv- 
ning av vi ta min D-til skudd.

Det på går mye forsk ning om vi ta min 
D og hel se. Et søk i PubMed per 
ja nu ar 2019 gir nes ten 66 000 treff 
på «vi ta min D» og over 5 000 treff 

på «vi ta min D supplementation». Iføl ge tall 
fra Re sept re gis te ret har det vært en 85-dob-
ling i an tall bru ke re av re sept be lag te vi ta-
min D3-pre pa ra ter i Norge i seks års pe ri oden 
2011�–�17. I sam me pe ri ode var det mer enn  
en hund re dob ling i om set ning av de fi ner te 
døgn do ser (20 μg). Om set nin gen var  
i 2017 på 39,5 mil li o ner de fi ner te døgn do ser 
(1). I til legg sel ges det mye re sept frie kostt il-
skudd. Det til bys nå høy do se til skudd som 
in ne hol der opp til 80 μg vi ta min D3 per 
tab lett på det nors ke mar ke det. Dett e står  
i kon trast til de nor dis ke næ rings stoff an be-
fa lin ge ne der an be falt dag lig til før sel av 
vi ta min D for den ge ne rel le be folk nin gen  
er 10 μg per dag for barn og voks ne og 20 μg 
per dag for eld re over 75 år (2).

Hel se eff ek ter
Det er bio lo gisk plau si belt at vi ta min D kan 
bi dra til å fo re byg ge en rek ke kro nis ke syk-
dom mer som blant an net hjer te- og kar syk-
dom, tykk tarms kreft og au to im mu ne syk-
dom mer. Dett e støtt es av man ge ob ser va-
sjons stu di er (3). Imid ler tid har de fles te 
ran do mi ser te kon trol ler te stu di er ikke vist 
en kon sis tent syk doms fore byg gen de eff ekt 

av vi ta min D-til skudd, med noen få unn tak 
(4): Me ta ana ly ser og sy ste ma tis ke kunn-
skaps over sik ter av ran do mi ser te kon trol ler-
te stu di er gir hol de punk ter for at vi ta min D 
har en fore byg gen de eff ekt på fall og bein-
brudd. Den ne eff ek ten har først og fremst 
blitt på vist for kom bi nert til skudd med 
vi ta min D og kal si um. Det er ikke til strek ke-
li ge hol de punk ter for at vi ta min D ale ne har 
en fore byg gen de eff ekt.

I en sy ste ma tisk kunn skaps gjen nom gang 
fra Coch ra ne som ble opp da tert i 2014, var 
kon klu sjo nen at vi ta min D-til skudd re du ser-
te to tal dø de lig het med 6 %, men at dis se 
fun ne ne ikke var ro bus te nok til at dett e  
i seg selv var et godt nok ar gu ment for  
å an be fa le vi ta min D-til skudd (5). I en ny lig 
pub li sert me ta ana ly se av 25 ran do mi ser te 
kon trol ler te stu di er kon klu de res det med  
at ri si ko for akutt luft veis in fek sjon kan 
re du se res med vi ta min D-til skudd (6). Den 
ster kes te eff ek ten så man hos de som had de 
klar vi ta min D-man gel (ta bell 1) og som fikk 
dag lig el ler ukent lig til skudd frem for stør re 
bolusdoser. Det var be ty de lig he te ro ge ni tet  
i fun ne ne, og den ab so lutt e ri si ko re duk sjo-
nen var li ten på be folk nings nivå.

Nye stu di er
Det på går nå en rek ke sto re stu di er med 
fle re tu sen del ta ke re (4). I dis se stu di e ne gis 
per ora le til skudd med vi ta min D3 i do ser 
som til sva rer 50 μg per dag el ler høy ere, 
men i va ri e ren de do se rings re gi mer. Ho ved-
for mål er å un der sø ke fore byg gen de eff ekt 
på kreft, hjer te- og kar syk dom, bein brudd 
el ler to tal dø de lig het.

Re sul ta te ne fra den før s te sto re stu di en 

med kreft som pri mær en de punkt vis te 
in gen klar be skytt en de eff ekt av vi ta min 
D-til skudd (7). Stu di en ble gjen nom ført i en 
frisk be folk ning som had de gjen nom snitt lig 
god vi ta min D-sta tus, og det var for få del ta-
ke re med lave kon sen tra sjo ner av 25-hydrok-
syvitamin D til å kun ne un der sø ke eff ek ten 
ved klar vi ta min D-man gel. I en stu die fra 
New Zealand med over 5 000 del ta ke re ble 
det gitt en en kelt do se med 5 000 μg vi ta min 
D3 fulgt av en må ned lig dose med 2 500 μg 
vi ta min D3 (til sva ren de gjen nom snitt lig 
dag lig til før sel på om lag 80 μg) i me di an  
3,3 år. Til skud det had de ikke fore byg gen de 
eff ekt, ver ken på pri mær en de punk tet hjer te- 
og kar syk dom (8), kreft (9) el ler fall og 
brudd (10).

Re sul ta ter fra den sto re VI TAL-stu di en med 
over 25 000 del ta ke re ble ny lig pub li sert (11). 
Her fant man in gen fore byg gen de virk ning 
på fore komst av nye til fel ler av kreft og 
hjer te- og kar syk dom av et til skudd med  
50 μg vi ta min D3 dag lig i me di an 5,3 år.  
Det var imid ler tid en ten dens til at vi ta min 
D-til skudd ga re du sert dø de lig het av kreft.

Er næ rings mes sig be tyd ning
Vi ta min D kan hel bre de man gel til stan de ne 
er næ rings be tin get ra kitt og os teo ma la si hos 
hen holds vis barn og voks ne. Der som til-
skudd med vi ta min D har fore byg gen de 
virk ning på and re hel se til stan der, kan dis se 
eff ek te ne for ven tes å være sva ke. Til tross for 
im po ne ren de stør rel se har de nye ran do mi-
ser te stu di e ne util strek ke lig sta tis tisk styr ke 
til å på vi se svært små eff ek ter, for di stu di e ne 
gjen nom fø res i be folk nin ger med ge ne relt 
god vi ta min D-sta tus. Iføl ge eks klu sjons kri-
te ri er som er an gitt i re gist re over kli nis ke 
stu di er, til la tes del ta ker ne i fle re av stu di e ne 
å ta et til skudd i stør rel ses or den 20 μg/dag, 
også i kon troll grup pen.

Vi ta min D er et næ rings stoff som alle må 
ha et mi ni mum av. Gjen nom kost hold og 
sol eks po ne ring vil alle in di vi der få noe 
vi ta min D, med va ria sjo ner fra dag til dag  

Tabell 1  Vanlig brukte grenseverdier for 25-hydroksyvitamin D målt i serum eller plasma. 

25(OH)D i serum/plasma (nmol/l) Beskrivelse

< 12,5 Alvorlig vitamin D-mangel

12,5 – 30 Vitamin D-mangel

30 – 50 Utilstrekkelig vitamin D-status

 50 Tilstrekkelig vitamin D-status

«Både mangelfullt og over-
drevent høyt inntak vil poten- 
sielt være helseskadelig»

«Det er holdepunkter for at  
mulige helsefordeler av vita- 
min D-tilskudd er avgrenset til 
de som har vitamin D-mangel 
i utgangspunktet»
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og feil mer king, mens ge ne relt økt om set-
ning og for skriv ning av høye do ser bi drar  
til ri si ko en (15, 16). Som me ren 2016 ble mer 
enn 100 barn i Dan mark ram met av hy per-
kal se mi for år sa ket av over do se ring med 
vi ta min D fra øko lo gis ke vi ta min D-drå per 
som had de 75 gan ger høy ere inn hold av 
vi ta min D enn de kla rert (17).

Hva bør vi gjø re?
Det er hol de punk ter for at mu li ge hel se for-
de ler av vi ta min D-til skudd er av gren set til 
de som har vi ta min D-man gel i ut gangs-
punk tet (18). Eks emp ler på slike grup per er 
inn vand re re med bak grunn fra Asia, Af ri ka 
og Midt øs ten, som i alle un der sø kel ser vi 
kjen ner til, har hatt svært lav vi ta min D-sta-
tus på grup pe ni vå, for en lig med ri si ko for 
ra kitt og os teo ma la si. Dett e er også vist  
i and re eu ro pe is ke land (19). Bruk av til-

in ter ven sjons stu di er skal gi re ell ny kunn-
skap om er næ rings mes sig be tyd ning av 
vi ta min D for hel se, må dis se kon sen tre re 
seg om be folk nin ger som har lav vi ta min 
D-sta tus og øke de res inn tak gjen nom do ser 
som lig ger rundt an be falt dag lig inn tak.

Ska de virk nin ger ved over do se ring
Bi virk nin ger av høy do se til skudd kan ikke 
ute luk kes. I en kel te ran do mi ser te stu di er 
hvor det ble gitt svært høye do ser vi ta min D 
år lig (12, 13) el ler må ned lig (14), før te dett e til 
økt fore komst av fall og/el ler brudd.

Hy per kal se mi for år sa ket av over do se ring 
med vi ta min D gir symp to mer i en rek ke 
or gan sy ste mer, og kan i al vor li ge til fel ler 
være livs tru en de med de hyd re ring, nyr- 
e aff ek sjon, elek tro lytt for styr rel ser og fare  
for hjer te aryt mi er og koma. Over do se ring 
av vi ta min D skyl des ofte pro duk sjons feil  

og med års ti der. Både man gel fullt og over-
dre vent høyt inn tak vil po ten si elt være 
hel se ska de lig. Imid ler tid har forsk nings - 
fo ku set på vi ta min D og hel se i stor grad 
be ve get seg mot å tes te hel se eff ek ter av 
vi ta min D i far ma ko lo gis ke do ser. Selv om 
nye stu di er vil kun ne styr ke vår kunn skap 
om mu li ge fore byg gen de og even tu elt ska-
de li ge hel se eff ek ter av høye do ser til skudd, 
vil de bi dra lite til å øke vår kunn skap om 
den er næ rings mes si ge be tyd nin gen av 
vi ta min D for hel se. Tolk ning av eff ekt el ler 
man gel på så dan ut fra legemiddelutprøv-
ningsparadigmet pas ser ikke like godt for 
næ rings stoff er. Ett er som sta dig fle re sto re 
og vel de sig ne de stu di er ikke kan be kref te 
po si ti ve hel se eff ek ter av høye do ser vi ta min 
D-til skudd, vil pen de len nå kun ne svin ge til 
den grøf ten hvor det opp fatt es at vi ta min D 
ikke har be tyd ning for hel se. Hvis frem ti di ge 

Illustrasjon: Amanda Berglund

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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me di sinsk bio kje mi i Le ge for en in gens kam-
pan je Gjør klo ke valg, hvor det fra rå des  
å be stil le ana ly se av vi ta min D hos per so ner 
uten økt ri si ko for vi ta min D-man gel (21).

Mott att 25.9.2018, før s te re vi sjon inn sendt 14.12.2018,  
god kjent 23.1.2019.

ning vil være lite, vil det ha en merk bar 
be tyd ning for de som har det al ler la ves te 
D-vi ta min inn ta ket.

Det har også vært en stor øk ning over tid  
i må ling av 25-hydroksyvitamin D i blod prø-
ver (20). Det er ikke be hov for mas se screen-
ing for vi ta min D. Vi stil ler oss bak den fag li-
ge an be fa lin gen gitt av Norsk for en ing for 

skudd til sva ren de an be falt dag lig inn tak 
(10�–�20 μg) er til strek ke lig til å heve vi ta min 
D-sta tus ved lave ni vå er. Den ne do sen gir 
stør re øk ning i blod ni vå er når ut gangs ver di-
ene er lave. En bred og mo de rat berikning 
av vi ta min D i van lig bruk te mat va rer som 
meie ri pro duk ter og spi se fett vil også bi dra. 
Selv om det to ta le bi dra get av en slik berik-
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Modafinil er et sentralstimulerende lege-

middel som er godkjent til behandling 

av narkolepsi hos voksne. Legemiddel-

verket mener reseptgruppe B er  

tilstrekkelig for å redusere risikoen for 

feilbruk og misbruk (8). 

 

Modafinil har amfetaminlignende 

egenskaper, men virkningsmekanismen 

er ulik. Studier tyder på at legemidlet har 

lavt potensial for misbruk og avhengig-

het sammenlignet med amfetamin 

(8). Legemiddelverket mener derfor at 

reglene som gjelder for reseptgruppe B 

er tilstrekkelige for å redusere risikoen 

for feilbruk og misbruk. 

Forsiktighet bør imidlertid utvises når 

modafinil forskrives til pasienter med 

kjent misbruk av alkohol, legemidler eller  

illegale substanser.

Modafinil har begrenset forskrivning. 

Det betyr at behandling skal initieres av 

eller under tilsyn av lege med tilstrekke-

lig erfaring i diagnostisering og behand-

ling av narkolepsi.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Modafinil er flyttet fra resept-
gruppe A til B
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Motgift mot blodfortynnende legemidler blir godkjent
 Vitenskapskomiteen for legemidler (CHMP) har anbefalt at andexanet alfa (Ondexxya) 

godkjennes som motgift for de blodfortynnende legemidlene rivaroksaban (Xarelto)  og 

apixaban (Eliquis) (7). Anbefalingen blir sendt til EU-kommisjonen for endelig avgjørelse. 

Det er svært sjelden kommisjonen ikke følger rådene fra CHMP. 

Andexanet alfa virker ved å binde seg til Faktor Xa-hemmerne rivaroksaban og apiksaban, 

og dermed nøytraliseres den blodfortynnende virkningen. CHMP har anbefalt at  

Ondexxya får en betinget godkjennelse, slik at ytterligere studier for å bedre avklare den 

kliniske effekten blir gjort.

Fra tidligere er idarusizumab (Praxbind) godkjent som motgift mot det blodfortynnende 

legemidlet dabigatran (Pradaxa). Dabigatran er en trombinhemmer og idarusizumab har 

en annen virkningsmåte enn andexanet alfa. Det finnes nå motgifter mot tre av de nye 

blodfortynnende legemidlene, men det er fremdeles viktig å forebygge blødninger ved å 

følge retningslinjene nøye og behandle risikofaktorer, slik som høyt blodtrykk. 

Paracetamol kan brukes ved mononukleose (kyssesyke)
Legemiddelverket er gjort oppmerksom på at pasienter med mononukleose blir frarådet å 

bruke paracetamol som symptomlindring.  Vi har utredet kunnskapsgrunnlaget for en slik 

reservasjon og har funnet motstridende råd i ulike kilder, både i de som henvender seg til 

publikum og til helsepersonell.

Mononukleose skyldes Epstein Barr virus (Herpesvirus 4) og gir normalt en mild, selv- 

begrensende hepatitt som kan påvises ved en forbigående økning i leverenzymer (ALAT, 

ASAT og GT) (1).  Leveren har en betydelig reservekapasitet når det gjelder nedbrytning av 

legemidler, inkludert paracetamol. Det er vanligvis først ved leversvikt, med stigende INR 

og fallende albumin, at dette får betydning (2,3).

Det er ikke grunnlag for å advare mot bruk av paracetamol ved klinisk mistanke om eller 

påvist mononukleose.  Etter litteratursøk og konsultasjoner med eksterne eksperter i 

farmakologi og infeksjonsmedisin, har vi kommet frem til at paracetamol kan brukes ved 

behov for symptomlindring ved mononukleose. De internasjonalt anerkjente oppslags- 

verkene UpToDate og BMJ Best Practice støtter denne konklusjonen (4,5). 

 

Legemiddelverket vil formidle denne informasjonen til Apotekforeningen, Legeforening-

en og til utgivere av informasjon som advarer mot bruk av paracetamol ved  

mononukleose. 

Råd til leger

 

 

 

 

 

 

 

Paracetamol bør generelt være førstevalg ved behandling av smerter og feber. Det 

kan brukes av alle aldergrupper og har mindre risiko for alvorlige bivirkninger og 

interaksjoner enn NSAID. 

Mild og forbigående leverbetennelse (hepatitt) er vanlig  ved mononukleose. Ved 

ukompliserte  forløp er det unødvendig å kontrollere leverfunksjonen i blodprøver 

under og etter sykdommen (1).  Legeforeningens «Gjør kloke valg» kampanje  

fraråder å ta blodprøver «for sikkerhets skyld» (6).

God påske
Illustrasjon: Kristin Roskifte
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Kun en mind re del av de le ge mid le ne 
som for år sa ket al vor li ge bi virk nin ger 
ville vært unn gått der som man had de 
fulgt an be fa lin ge ne fra for skriv nings-
verk tøy.

I en norsk stu die som ny lig er pub li sert  
i Eu ro pean Journal of Clin i cal Pharmacology 
ble le ge mid del bru ken til 232 pa si en ter ≥ 75 
år, vur dert (1). Pa si en te ne had de fått hjem-
me sy ke pleie og var inn lagt på en me di sinsk 
av de ling ved et lo kal sy ke hus. Bruk av le ge-
mid ler med po ten si el le al vor li ge bi virk nin-
ger ble re gist rert og vur dert av to ge ri a te re. 
Der ett er vur der te de sam me ge ri a ter ne og 
en kli nisk far ma søyt i fel les skap om le ge-
mid le ne som had de gitt bi virk nin ger, kun ne 
klas si fi se res som uhen sikts mes si ge i hen-
hold til for skriv nings verk tøy ene STOPP og 
NORGEP (2, 3).

Rundt halv par ten av pa si en te ne bruk te 
5�–�9 fas te le ge mid ler, og mer enn en fi re del 
bruk te ti el ler fle re fas te le ge mid ler. Én av 
tre pa si en ter ble vur dert å ha en al vor lig 
le ge mid del bi virk ning på inn leg gel ses tids-
punk tet, og hos rundt to tre de ler av dis se 
ble bi virk nin gen vur dert å være år sa ken til 
sy ke hus inn leg gel sen. De van lig ste bi virk nin-
ge ne var ane mi, gas tro in tes ti nal blød ning 
og elek tro lytt for styr rel ser. Der som man 
had de unn gått le ge mid del for skriv nin ger 
vur dert som uhen sikts mes si ge ba sert på 
STOPP-kri te ri e ne, kun ne 44 % av de al vor li ge 
bi virk nin ge ne vært unn gått. Til sva ren de 
ville ett er le vel se av NORGEP-kri te ri e ne for 
uhen sikts mes sig me di si ne ring fo re byg get 
ca. 15 % av de al vor li ge bi virk nin ge ne.

– Den ne stu di en vi ser at al vor li ge le ge mid-
del bi virk nin ger er van lig hos eld re som 
be hand les for fle re kro nis ke syk dom mer,  
og at det ikke fin nes noen «kvikkfiks» som 
kan fo re byg ge dem, sier Tor geir Bruun Wyl-
ler, som er stu di ens and re for fatt er og pro fes-
sor og over le ge ved Ge ria trisk av de ling, Oslo 
uni ver si tets sy ke hus.

– Det som kan kal les uhen sikts mes sig 
me di si ne ring er ikke all tid opp lagt og er 
av hen gig av kli nisk kon tekst. Det må gjø res 
en om sorgs full kli nisk vur de ring i hvert 
en kelt til fel le, sier han.

Stu di en ut går fra forsk nings grup pen ved 
Ge ria trisk av de ling, Oslo uni ver si tets sy ke-
hus, og er et sam ar beid med forsk nings mil-
jø ene ved Sy ke hu set i Vestfold og Sy ke hu set  
i Telemark. Den ge ria tris ke forsk nings grup-
pen i Oslo er tverr fag lig, be står av tre pro fes-
so rer og rundt 30 and re fors ke re og fors ker 
sær lig på de mens, de li ri um, hjer ne slag, 
skrø pe lig het og le ge mid del bruk. In nen 
le ge mid del fel tet ar bei der grup pen bl.a. med 
bi virk nin ger og me to der for op ti ma li sert 
polyfarmasi hos skrø pe li ge eld re.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Wang-Hansen MS, Wyl ler TB, Hvid sten LT et al. 

Can screen ing tools for po ten tial ly in ap pro pri-
ate prescriptions in ol der adults pre vent se ri ous 
ad verse drug events? Eur J Clin Pharmacol 2019;  
75: 1�–�11. 

2 Gallagher P, O’Ma ho ny D. STOPP (Screen ing Tool of 
Ol der Per sons’ po ten tial ly in ap pro pri ate Prescrip-
tions): ap pli ca tion to acute ly ill el der ly pa ti ents 
and com par i son with Beers’ cri ter ia. Age Age ing 
2008; 37: 673�–�9. 

3 Rogn stad S, Brek ke M, Fet veit A et al. The Nor we gi an 
Ge ne ral Prac ti ce (NORGEP) cri ter ia for as sessing 
po ten tial ly in ap pro pri ate prescriptions to el der ly 
pa ti ents. A mod i fied Del phi study. Scand J Prim 
Health Care 2009; 27: 153�–�9. 
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Kan tre ning re du se re ri si ko for Alzheimers syk dom?

Mus med Alz hei mer-lig nen de syk-
dom har mind re irisin i hjer nen. 
Meng den irisin, som regulerer 
synapsefunksjonen, kan økes ved  
tre ning.

En stu die pub li sert i 2012 ty det på at pro tei-
net irisin, som spal tes av fra mem bra nen  
på mus kel cel ler, kan sig na le re til and re vev, 
in klu dert hjer ne vev, un der tre ning. I en ny 
stu die er det fun net hol de punk ter for at 
irisinsignalering kan mot vir ke ut vik lin gen 
av Alz hei mer-for and rin ger i hjer nen (1), noe 
som støtt er epi de mio lo gis ke hol de punk ter 
for at tre ning kan for sin ke al ders de mens.

Pa si en ter med Alzheimers syk dom og dyr 
med til sva ren de mo dell syk dom har ned satt 
irisinkonsentrasjon i hjer nen og ce re bro-
spinal væs ken. I stu di en re du ser te amy lo id- 

-oligomerer, som an tas å kun ne ut lø se 
syk dom, meng den irisin både på mRNA- og 
pro tein nivå i tyn ne ski ver av cor tex og hip-
po cam pus in vitro (1). Dett e svek ket synapse-
plastisiteten og langtidspotensieringen i 
hip po cam pus, som er knytt et til hu kom mel-
se. Ved å øke irisinmengden ved in jek sjon av 
re kom bi nant irisin el ler ved gen ma ni pu le-
ring ble hjer ne for and rin ge ne mot vir ket, 
mu li gens via cAMP-sig nal vei en inn i nevron-
cellekjernene. Dett e er en sig nal vei som 
sti mu le rer hu kom mel sen. En dag lig svøm-
me tur be skytt et mu se ne mot dis se end rin-
ge ne og økte irisinmengden i hjer nen, mens 
in jek sjon av an ti stoff mot irisin blok ker te 
eff ek ten.

– Dett e er en so lid og over be vi sen de stu-
die, sier Ter je Lømo, som er pro fes sor eme ri-
tus ved Institutt for me di sins ke ba sal fag ved 
Uni ver si te tet i Oslo.

– Re sul ta ter fra fle re uli ke ty per eks pe ri-
men ter kon ver ge rer mot sam me kon klu sjon 
og av slø rer in ter es san te me ka nis mer som 
for kla rer hvor dan mo sjon kan bedre kog ni-
tiv funk sjon og for sin ke ut vik ling av al ders-

de mens og Alzheimers syk dom, sier han.
– I den ne stu di en kun ne eff ek ten bare 

på vi ses i én av tre ty per hu kom mel ses tes ter 
i mus, og det var stor over lapp mel lom 
data punk te ne i man ge av kon troll- og eks pe-
ri ment grup pe ne, tro lig med mar gi nal sig ni-
fi kans. Der for re pre sen te rer den ne stu di en 
nep pe mer enn et lite steg vi de re mot en 
for stå el se av me ka nis me ne bak kog ni tiv 
svikt. At mo sjon er guns tig, er det fort satt 
in gen tvil om, og nå vet vi litt mer om hvor-
dan mo sjon vir ker på hjer nen, sier Lømo.

HAAKON B. BE NE STAD  
UNI VER SI TE TET I OSLO
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Frisk hjer ne he mi sfæ re (til venst re) sam men lig net med en he mi sfæ re på vir ket av Alzheimers syk dom (til høy re). Il lust ra-
sjon: Scien ce Pho to Li brary
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Døds fall og per son ska der  
ved bruk av ATV og snø scoot er  
i Nord-Norge i 2013–14

BAK GRUNN
Det er tid li ge re vist høy fore komst av ska der og døds fall  
i for bin del se med bruk av snø scoot er og and re ter reng-
kjø re tøy i Nord-Norge. Det fin nes ikke til gjen ge lig 
off ent lig sta tis tikk der dis se fun ne ne kan føl ges over  
tid. Må let med stu di en var å frem skaff e nye pre va len s- 
tall for ska der og døds fall ett er bruk av snø scoot er og 
and re ter reng kjø re tøy og å be døm me sam svar mel lom 
uli ke da ta kil der.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Opp lys nin ger om re gist rer te døds fall og per son ska der 
med sykeshusinnleggelse i Nord-Norge i pe ri oden 
1.1.2013�–�31.12.2014 ble inn hen tet fra po li ti og sy ke hus.  
Vi søk te også i åpne kil der på in ter nett.

RE SUL TA TER
Vi fant 7 døds fall og 87 per son ska der med sy ke hus inn -
leggel se: 13 hen del ser med ATV og 81 med snø scoot er. 
Me di an al der var 31,5 år, og 41 (44 %) var un der 30 år. Alle 
de om kom ne og 66 (76 %) av de ska de de var menn. 42 
(45 %) av hen del se ne var i Finnmark. Av de syv døds fal -
lene fant po li ti et seks i sine re gist re og sy ke hu se ne to. 
Ved søk i åpne in ter nett kil der fant vi ytt er li ge re ett 
ATV-døds fall og tre snø scoot er døds fall i sam me om rå de 
og pe ri ode.

FOR TOLK NING
Det mang ler til gjen ge lig, på li te lig re gist re ring av 
døds fall og per son ska der ved bruk av snø scoot er og  
ATV. Stu di ens funn kan være et re fe ran se punkt i fore byg -
gende ar beid for po li ti et, hel se ve se net og for vi de re 
stu di er.

TONE HAK VÅG RØN NING
Fag, forsk nings- og sam hand lings av de lin gen
Finn marks sy ke hu set

EL LEN KA RI NE GROV
Institutt for sy ke pleie og hel se frem men de ar beid
Os lo Met – stor by uni ver si te tet

TOR BEN WIS BORG
torben@wisborg.net
Akutt av de lin gen
Finn marks sy ke hu set

Akutt me di sinsk-ane ste sio lo gisk forsk nings grup pe
Uni ver si te tet i Tromsø

Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for trau ma to lo gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål
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HO VED BUD SKAP
Vi re gist rer te 7 døds fall og 87 sy ke-
hus inn leg gel ser ett er bruk av ATV  
og snø scoot er i Nord-Norge i 2013�–�14

Det var van ske lig å skaff e seg over-
blikk over an tall ska de de og 
 om kom ne

Po li ti og sy ke hus had de ikke sam me 
in for ma sjon om døds fall

Ska der er den vik tig ste år sa ken til 
døds fall blant per so ner un der 45 
år i Norge og er en stor ut ford ring 
for fol ke hel sen (1). Ru ra le om rå der 
har fle re ska de re la ter te døds fall 
enn ur ba ne om rå der (2–4), og 

Nord-Norge er pre get av spredt bo set ning 
med lang av stand mel lom sy ke hu se ne. Finn-
mark har høy est rate av ska de re la ter te døds-
fall i Norge uav hen gig av år sak, både for kvin-
ner og menn (2). Tid li ge re stu di er har vist at 
også ved bruk av snø scoot er har Vest-Finn-
mark og Svalbard i in ter na sjo nal sam men-
heng et høyt an tall per son ska der med sy ke-
hus inn leg gel se (in klu dert døds fall): Vest-Finn-
mark had de 2,8/1 000 snø scoot e re/år og Sval-
bard had de til sva ren de 4 i 2002�–�04 (5). Stu -
diene vis te også at økt an tall snø scoot e re fø rer 
til fle re per son ska der og døds fall (5–7). Sval-
bard har en sta dig vok sen de tu rist næ ring, der 
snø scoot er bru kes i stor grad (8).

Be folk nings grunn laget i Nord-Norge med 
Svalbard var i 2013�–�14 på om kring 480 000 (9, 
10). Mer enn halv par ten av Norges re gist rer te 
snø scoot e re (11) og om kring en fi re del av 
 re gist rer te ter reng gå en de kjø re tøy, på eng elsk 
kalt «All Ter rain Vehicles» (ATV), (12) be fin ner 
seg i dett e om rå det. I uli ke re gist re i Norge 
re gist re res ofte snø scoot e re og ATV-er un der 
«and re kjø re tøy», sam men med el syk ler, vann-
scoot e re, seg way er o.l., og det be nytt es også 
uli ke navn på både ATV-er og snø scoot e re. 
Snø scoot er be nev nes også som bel te mo tor-
syk kel, og til sva ren de be nev nes ATV som fire- 
el ler sekshjuling, fi re hjuls mo ped el ler mo tor-
syk kel, Side by Side (SBS), quadbike, quadsyk-
kel el ler trak tor (12). En kel te ATV-er er re gi-
strert for lov lig kjø ring på off ent lig vei (13). 
For sik rings sel ska pe ne (14) og Sta tens veg -
vesen (15) re gist re rer per son ska der kun ett er 
hen del ser på vei.

Folkehelseinstituttet har an ført at Norge 
mang ler et hel hets bil de på uli ke ty per per son-

ska der og døds fall for di da gens re gist re i uli ke 
sek to rer ikke er gode nok. Re gist re ne gir ikke 
til strek ke lig de tal jer til å kun ne bru kes som 
sta tis tikk i et mål rett et, fore byg gen de ar beid 
(1, 16). Både Trans port øko no misk in sti tutt og 
Sta tens veg ve sen på pe ker i rap por ter at vi 
mang ler data på døds fall og per son ska der ved 
bruk av ter reng kjø re tøy (12, 17).

Ved ny motorferdsellov av mai 2015 fikk alle 
lan dets kom mu ner lo kalt selv sty re over re gu-
le rin gen av snø scoot er kjø ring. Hen sik ten var 
å til rett e leg ge for fri e re ferd sel ved å til la te 
etab le ring av fle re løy per. Dett e skul le mins ke 
om fan get av ulov lig kjø ring og der med for -
håpent lig vis fore koms ten av døds fall og per-
son ska der (18). Kon se kven se ne av lov end rin-
gen er ukjent.

De svært få stu di e ne som fin nes på dett e fel-
tet i Norge, er kun fra mind re geo gra fis ke om-
rå der (5–7). For den ne ty pen døds fall og per-
son ska der i ter reng er det ikke tid li ge re i 
Norge ut ført noen sy ste ma tisk re gist re ring 
over et stør re geo gra fisk om rå de, og det mang-
ler data til et hel hets bil de og tro ver dig sta tis-
tikk. Hen sik ten med den ne stu di en er der for 
å rap por te re fre kven sen av døds fall og al vor -
lige per son ska der ved bruk av snø scoot er og 
ATV i Nord-Norge ved å sam men stil le opp lys-
nin ger fra po li ti ets og sy ke hu se nes re gist re og 
vur de re om opp lys nin ge ne sam sva rer.

Ma te ria le og me to de

Stu di en er ba sert på re tro spek ti ve data fra re-
gist re ne til de seks po li ti dis trik te ne og 11 sy ke-
hu se ne med akutt funk sjon i Nord-Norge med 
Svalbard, for åre ne 2013 og 2014. Ut val get be-
står av barn og voks ne i Nord-Norge som i den-
ne pe ri oden om kom el ler ble inn lagt på sy ke-
hus i for bin del se med bruk av ATV el ler snø-
scoot er. Fra po li ti et ble det inn hen tet opp lys-
nin ger om om kom ne, fra sy ke hu se ne om 
både om kom ne og ska de de (sy ke hus inn lag te). 
Ska de de som ble be hand let i pri mær hel se tje-
nes ten el ler po li kli nis ke av de lin ger er ikke in-
klu dert. Hen del ser ved Riks gren sen ved Sve -
rige og Finland er i stu di en re gist rert på det 
fyl ket der den ska de de ble lagt inn på sy ke hus.

Po li ti tje nes te folk hen tet ut data på om -
komne ett er ma nu ell gjen nom gang i sine re-
gist re, og traumeregistrarene ved sy ke hu se ne 
hen tet ut data på både om kom ne og ska de de 
fra alle trau me re gist re og en kel te jour na ler. 
Trau me skje ma ble gjen nom gått ma nu elt, og 
pa si ent jour na ler ble ved be hov sjek ket for 
 vi de re opp lys nin ger. En kel te sy ke hus had de 

også over sik ter over inn leg gel ser ett er bruk 
av ATV og snø scoot er der den ska de de ikke var 
mott att som trau me pa si ent. Dis se ble in klu-
dert. For å hind re dob belt re gi stre rin ger ble 
det i hen hold til stu di ens god kjen nin ger 
brukt fød sels num mer til sam men stil ling av 
data, med se ne re ana ly se fore tatt i av iden ti fi-
sert da ta fil. I til legg søk te vi på Google ett er 
me die opp slag om døds fall ved bruk av ATV og 
snø scoot er med sø ke or de ne: ATV, fir hju ling, 
snø scoot er, snø sku ter, døds ulyk ke, døds fall, 
døde, om kom, om kom met. For å ute luk ke 
dob belt re gi stre rin ger sam men stil te vi me  die-
nes opp lys nin ger om kjø re tøy, dato, kjønn og 
sted for hen del se med da ta ene fra po li ti og 
sy ke hus. Om kom ne fun net ved in ter nett søk 
ble ikke rap por tert blant de om kom ne i vår 
stu die, men som egen grup pe.

An tall ska de de og om kom ne ved snø scoo-
ter hen del ser i 2013 og 2014 ble sett i for hold 
til an tall re gist rer te snø scoot e re dis se åre ne 
(11). Slik fant vi et gjen nom snitt for an tall ska-
de de/1 000 snø scoot e re/år som kun ne sam-
men lig nes med tall fra en tid li ge re stu die i 
Vest-Finnmark (5).

I hen hold til stu di ens god kjen nin ger ble 
føl gen de va riab ler in klu dert: døds fall, per son-
ska de med sy ke hus inn leg gel se, ATV el ler snø-
scoot er, kjønn, al der, fyl ke, års tall, må ned og 
uke dag. Stu di en had de ikke god kjen ning til å 
inn hen te in for ma sjon om ska de grad, hjelm-
bruk, om den ska de de var fø rer, pas sa sjer e.l., 
vær, lys for hold, tid på døg net, kjø ring i el ler 
uten for løy pe, kjø ring på off ent lig vei el ler i 
ter reng, al ko hol på virk ning, hy po ter mi, druk-
ning el ler snø skred.

Ma te ria let pre sen te res de skrip tivt. Til data-
be ar bei ding ble SPSS ver sjon 23 brukt. Stu di en 
ble for hånds god kjent av Norsk sen ter for 
forsk nings da ta (re fe ran se num mer: 49099/4/
AMS), Re gio nal etisk ko mi té (re fe ran se num-
mer: 2016/709/REK Nord), Rå det for taus hets-
plikt og forsk ning og Po li ti di rek to ra tet (re fe-
ran se num mer: 201601958�–�8-641). Fore spør se-
len om data ble også for hånds god kjent av de 
uli ke hel se fo re ta ke nes per son vern om bud.

Re sul ta ter

Vi re gist rer te 94 hen del ser: 7 døds fall og 
87 per son ska der med sy ke hus inn leg gel se 
som føl ge (ta bell 1). Alle de syv om kom ne var 
menn, og alle om kom ved bruk av snø scoot er. 
Av per son ska de ne var 13 ATV-re la tert og 74 
snø scoot er re la tert.

Po li ti et opp lys te om seks døds fall og sy ke-

Se også lederartikkel side 582  
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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hu se ne om to, hvor av ett døds fall ble rap por-
tert både av po li ti og sy ke hus og ett døds fall 
kun av sy ke hus. Ved in ter nett søk i åpne kil der 
på nett et fant vi ytt er li ge re fire om kom ne i 
2013 og 2014 i Nord-Norge med Svalbard: ett 
ATV- og tre snø scoot er døds fall. Dis se er ikke 
med reg net i stu di ens da ta ma te ria le.

7 av de 13 ATV-hen del se ne skjed de i Nord-
land, 4 i Finnmark. Finnmark had de flest snø-
scoot er hen del ser, med 38 av 81 (47 %), der ett er 
Svalbard med 22 (27 %), Troms med 11 (14 %) og 
Nordland med 10 (12 %). Av de to talt 81 snø-
scoot er hen del se ne skjed de 11 (14 %) i gren se-
om rå de ne ved Sve ri ge og Finland.

For alle døds fall og per son ska der var me -
dian al der 31,5 år (ta bell 1). Fem av de syv døde 
var i al ders grup pen 21�–�40 år, in gen om kom ne 
var un der 20 år. Av de 87 ska de de var 7 un der 
16 år, og 38 (44 %) var un der 30 år.

12 av to talt 21 per son ska der blant kvin ner 
skjed de i Finnmark, mens det var 5 ska de de på 
Svalbard. 30 av to talt 73 hen del ser (41 %) blant 
menn skjed de i Finnmark, fulgt av Svalbard 
med 17 (23 %), Nordland med 16 (22 %) og Troms 
med 10 (14 %). An tall snø scoot er hen del ser per 
år per 1 000 snø scoot e re er opp gitt i ta bell 2.

Av de 81 snø scoot er hen del se ne fore kom 
40 på lør da ger og søn da ger (fi gur 1) og 54 i 

mars og ap ril må ned (fi gur 2). For 2013 re gi-
strer te vi 56 hen del ser for både ATV og snø-
scoot er. I 2014 var det 38 hen del ser, alt så en 
ned gang på 32 %. Vi re gist rer te 48 snø scoot er-
hen del ser i 2013, mot 33 i 2014, og 8 ATV-hen-
del ser i 2013 mot 5 i 2014.

Dis ku sjon

I den ne stu di en har vi fun net at ver ken po li ti 
el ler sy ke hus har kom plett over sikt over døds-
fall ved bruk av ATV og snø scoot er og at me-
di e ne har rap por tert om fire døds fall som 
ikke ble opp gitt fra po li ti el ler sy ke hus. Det er 
alt så ikke en kelt for po li ti ke re, myn dig he ter 
el ler be folk nin gen å skaff e seg over sikt over 
ri si ko i for bin del se med ATV- og snø scoot er-
kjø ring, langt mind re å vur de re mu li ge for-
byggende til tak.

Re gist re ring for pe ri oden 2013�–�14 vil kun ne 
fun ge re som grunn lag for å se even tu el le end-
rin ger ett er den nye motorferdselloven fra 
2015.

Ri si ko med snø scoot er og ATV
Vi har fun net at an tall snø scoot er re la ter te 
hen del ser i for hold til an tall snø scoot e re er 

høyt på Svalbard og i Finnmark sam men lig-
net med de and re fyl ke ne. Finnmark, med 
fær rest inn byg ge re av de tre nord ligs te fyl -
kene, har den stør ste snø scoot er par ken, og vi 
vet at an tall al vor li ge ska der in klu dert døds-
fall øker med an tall snø scoot e re (5–7).

Da vi sam men lig net an tall ska der in klu dert 
døds fall/1 000 snø scoot e re/år i vår stu die med 
en stu die fra Vest-Finnmark (6), fant vi en ned-
gang fra 2,8 al vor li ge ska der og døds fall i Vest-
Finnmark i åre ne 2002�–�04 til rundt 1 ska de 
in klu dert døds fall for hele Finnmark fyl ke i 
2013/14, en ned gang på hele 64 %. Det er imid-
ler tid van ske lig å trek ke noen slut nin ger ut 
fra dett e re sul ta tet. Det kan for eks em pel bety 
at Vest-Finnmark har fle re hen del ser per snø-
scoot e re per år enn Øst-Finnmark, at fle re har 
blitt lagt inn på sy ke hu set i Vest-Finnmark i 
tid li ge re stu di er el ler at an tall hen del ser har 
gått re elt ned i Finnmark. Det kan også være 
at fle re hen del ser ble fan get opp i den re fe -
rerte stu di en fra 2002�–�04 (6).

For å kun ne trek ke noen slut nin ger er det 
be hov for vi de re stu di er som kan re gist re re 
hvor i fyl ket hen del se ne har skjedd, slik at 
Vest- og Øst-Finnmark kan sam men lig nes. 
Svalbard har i vår stu die rundt 5 hen del-
ser/1 000 snø scoot e re/år, mot tid li ge re 4 (6). 
En na tur lig for kla ring på øk nin gen her kan 
være en be trak te lig økt tu ris me, med fle re 
uer far ne snø scoot er kjø re re blant tu ris te ne 
(8). Til sva ren de tall er rundt 0,5 for Troms og 
Nordland. Rundt halv par ten av snø scoot er-
hen del se ne skjed de i hel ger, og vi kan anta at 
dett e skyl des økt fri tids kjø ring, som vist i tid-
li ge re stu di er (6, 7).

Kun 13 ATV-hen del ser er re gist rert i stu di en. 
Det lave an tal let kan mu li gens for kla res med 
at Nord-Norge har lan ge vint re og kort se song 
for ATV-kjø ring. Det sør lig ste fyl ket, Nordland, 
har 7 av de 13 hen del se ne med ATV.

Stu di ens va riab ler kan bare til en viss grad 
iden ti fi se re ri si ko fak to rer. Det had de vært 
øns ke lig å in klu de re fle re va riab ler, men per-
son vern og stu di ens god kjen nin ger var be-
gren sen de. Det var også øns ke lig å unn gå å 
på fø re po li ti og sy ke hus en for stor ar beids-
byr de med å hen te ut data.

Man gel på en het lig sta tis tikk
Fle re rap por ter vi ser at det vil kre ve be ty de li ge 
res sur ser å finne frem til dis se hen del se ne 
med ter reng kjø re tøy og etab le re en god ulyk-
kes sta tis tikk med data fra po li ti ets og sy ke -
huse nes da ta ba ser (12, 17). Både po li ti et og 
sy ke hu se ne har til den ne stu di en opp gitt at 
det er kom pli sert å finne hen del se ne i re gis-

Ta bell 1  Døds fall og per son ska der med sy ke hus inn leg gel se ved bruk av ATV og snø scoot er i Nord-Norge 2013–14. An tall 
der som an net ikke er an gitt.

Dødsfall 
(n = 7)

Personskade 
(n = 87)

Totalt 
(N = 94)

Kjønn

Mann 7 66 73

Kvinne 0 21 21

Alder i år, median (interkvartilbredde) 31 
(21–43)

32 
(20–49)

31,5 
(21–49)

Kjøretøy

ATV 0 13 13

Snøscooter 7 74 81

Ta bell 2  An tall døds fall og per son ska der med sy ke hus inn leg gel se per 1 000 snø scoot e re per år i 2013–14 (11). ATV-hen del-
ser er ikke in klu dert.

Svalbard Finnmark Troms Nordland Totalt

Antall snøscootere 2 147 17 845 10 548 11 533 42 073

Antall registrerte dødsfall 
og skader 22 38 11 10 81

Antall dødsfall og skader 
per 1 000 snøscootere  
per år 5,1 1,1 0,5 0,4 1
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tre ne. At hen del ser med ATV og snø scoot er 
re gist re res un der «and re kjø re tøy» hos po li -
tiet og sy ke hu se ne, even tu elt spe si fi sert i fri-
tekst felt og med uli ke be nev nel ser (1, 14–16), 
kom pli se rer ytt er li ge re mu lig he ten for å gjen-
fin ne hen del se ne. Det kan ha vært døds fall og 
per son ska der som vi ikke har fått med i stu -
dien. Ett døds fall ble kun opp gitt av sy ke hus. 
Med all sann syn lig het er døds fal let re gist rert 
hos po li ti et også, men ikke fun net ved data-
uthenting. Dett e gjel der tro lig også de ytt er li-
ge re fire om kom ne vi fant ved nett søk og som 
ikke ble rap por tert til stu di en. Me di e nes opp-
lys nin ger om dis se fire om kom ne ble sam-
men stilt med våre mott att e data på om kom ne 
re gist rert på fyl ke, dato for hen del se, type kjø-
re tøy og kjønn. Dis se sam svar te ikke med dem 
vi had de fått rap por tert. Det te fun net 
 il lust re rer at vi mang ler på li te li ge data på 
døds fall og per son ska der ved bruk av ATV og 
snø scoot er.

Be grens nin ger i stu di en
Selv om stu di en ikke in klu de rer ska de grad, så 
er data på ska de de og om kom ne fra alle sy ke-
hu se nes trau me re gist re in klu dert. Der med 
har vi tro lig in klu dert de fles te al vor ligst ska-
de de i 2013 og 2014. Traumeregistrarene ved 8 
av de 11 sy ke hu se ne i stu di en har i til legg gjen-
nom gått and re re gist re ved sy ke hu set og in-
klu dert ska de de som ble inn lagt på van lig 
post uten trau me mott ak. Det er en ri si ko for 
at man kan ha over sett pa si en ter ved de tre 
sy ke hu se ne som ikke har søkt ett er pa si en ter 
mott att uten trau me mott ak. Våre tall er der-
for mi ni mums tall.

Kon klu sjon

Hvert år blir man ge ska det og fle re drept ved 
bruk av ATV og snø scoot er, men det fin nes in-
gen på li te lig sta tis tikk rundt dett e. Po li ti og 
sy ke hus har be hov for da ta verk tøy som gir 
mer de tal jert re gist re ring av hen del ser med 
ATV og snø scoot er. Hvis sam fun net øns ker å 
føl ge ut vik lin gen, må en mer de tal jert og en-
het lig re gist re ring av dis se døds fal le ne og per-
son ska de ne im ple men te res, og et sam ar beid 
for en fel les sta tis tisk frem stil ling må igang-
sett es.

Finnmark har nes ten halv par ten av hen del-
se ne i Nord-Norge med Svalbard. Flest menn 
er in vol vert, og det er flest hen del ser i hel -
gene. År sa ke ne er ikke av klart, men det var 
hel ler ikke stu di ens in ten sjon. Re gist re rin gen 
i den ne stu di en kan bli et re fe ran se punkt  

i fore byg gen de ar beid for po li ti, hel se ve sen 
og tverr sek to ri elt sam ar beid. Det kan også 
være et grunn lag for vi de re stu di er blant an net 
for å un der sø ke ut vik lin gen ett er at den nye 
motorferdselloven tråd te i kraft i 2015.

Vi tak ker alle po li ti tje nes te fol ke ne og sy ke hu se nes 
traumeregistrarer for de res bi drag til stu di en ved å lete 
frem og over le ve re data fra re gist re ne.

Mott att 14.12.2018, før s te re vi sjon inn sendt 14.2.2019, 
 godkjent 22.2.2019.
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Fi gur 1  An tall døds fall og per son ska der med sy ke hus inn leg gel se for delt på uke dag ved bruk av ATV og snø scoot er  
i Nord-Norge 2013–14 blant de to talt 94 re gist rer te i stu di en.
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Fi gur 2  An tall døds fall og per son ska der med sy ke hus inn leg gel se for delt på må ned ved bruk av ATV og snø scoot er  
i Nord-Norge 2013–14 blant de to talt 94 re gist rer te i stu di en.
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TONE HAK VÅG RØN NING
er intensivsykepeleier med mas ter grad i sy ke pleie, 
kli nisk forsk ning og fag ut vik ling.
For fatt eren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EL LEN KA RI NE GROV
er pro fes sor og sy ke plei er. Hun er fag an svar lig 
for mas ter grads pro gram met i sy ke pleie, kli nisk 
forsk ning og fag ut vik ling ved Os lo Met – stor by uni-
ver si te tet.
For fatt eren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

TOR BEN WIS BORG
er spe sia list i ane ste sio lo gi, pro fes sor, over le ge  
og forsk nings le der.
For fatt eren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Ska de bil det i Norge. Ho ved vekt på per son ska der 

i sen tra le re gist re. Rapport 2014:2. Oslo: Folke-
helseinstituttet, 2014.  (22.1. 2019).

2 Bak ke HK, Hansen IS, Ben dix en AB et al. Fa tal in ju ry 
as a func tion of rurality-a tale of two Nor we gi an 
counties. Scand J Trau ma Resusc Emerg Med 2013; 
21: 14. 

3 Kristiansen T, Los sius HM, Rehn M et al. Epide-
miology of trau ma: a pop u la tion-based study of 
geographical risk fac tors for in ju ry deaths in the 
work ing-age pop u la tion of Norway. In ju ry 2014;  
45: 23�–�30. 

4 Bak ke HK, Wis borg T. Ru ral high north: a high rate 
of fa tal in ju ry and pre hos pi tal death. World J Surg 
2011; 35: 1615�–�20. 

5 Jep pe sen E, Wis borg T. Ska der fra bruk av snø scoo-
t e re i Vest-Finnmark. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 
125: 3248�–�51. 

6 Hor te mo GS, Bratt e bø G, Hel les nes S. Snø scoot e ren 

– blot til lyst? Tidsskr Nor Legeforen 1990;  
110: 1196�–�8. 

7 Ytt er stad B, Dahl berg T. Snø scoot er ska der på  
Svalbard. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:  
3252�–�5. 

8 Strøm P, Berg TL. Tu rist strøm men til Svalbard 
har eks plo dert. NRK Troms Nord nytt 17.3.2015.  
(15.3.2018).

9 Sta tis tisk sen tral by rå. Be folk nin gen på Svalbard 
2013.  (10.3.2018).

10 Sta tis tisk sen tral by rå. Fol ke meng de og be folk-
nings end ring, 1. kvar tal 2013.  (10.3.2018).

11 Sta tis tisk sen tral by rå. Re gist rer te kjø re tøy, ett er 
kjø re tøy grup pe og mer ke 2008–2017.  (7.3.2018).

12 Tema ana ly se: Ulyk ker med ATV. Rapport nr. 366. 
Bodø: Sta tens veg ve sen, 2015.  (10.3.2018).

13 Po li ti et. Kjø ring med fi re hju ling. https://www.
politiet.no/rad/tra fikk/sik ker het-i-tra fik ken/
kjoring-med-fi re hju ling/ (20.3.2018).

14 PETRAST. Per son ska der i tra fik ken. https://petrast.
finansnorge.no/OmPetrast.aspx (30.3.2018).

15 Sta tens veg ve sen. Om ulyk kes sta tis tikk.  
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/
trafikksikkerrhet/Ulyk kes data/om- 
ulyk kes sta tis tikk (20.3.2018).

16 Jep pe sen E, Hest nes M, Ringdal K et al. Na sjo nalt 
trau me re gis ter. Års rap port 2016. Med plan for 
for bed rings til tak. Oslo: Oslo uni ver si tets sy ke hus, 
2017.  (22.2.2019).

17 Bjørn skau T, Ciccone A. Bruk av snø scoot e re  
i Norge: At ferd, hold nin ger, uhell og ri si ko. 
Rapport 1564/2017. Oslo: Trans port øko no misk 
in sti tutt, 2017.  (2.1.2018).

18 LOV-2017-06-16-61. Lov om mo tor ferd sel i ut mark  
og vass drag.  (22.2.2019).



613TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 7,  2019;  139:  613–6

KORT R APPORT

ES KILD SKOV PEDERSEN
Volda sju ke hus

Kraf tig stig ning i kreatinkinase 
ett er in ten siv tre ning

BAK GRUNN
Treningsindusert rab do myo ly se er en sta dig hyp pi ge re 
år sak til inn leg gel se i sy ke hus og er mye om talt i me  - 
di e ne. Den re el le fore koms ten av til stan den er ukjent.  
Vi øns ket å un der sø ke end ring i kreatinkinase (CK) hos 
fris ke stu den ter ett er in ten siv tre ning og se ett er kor re la-
sjon mel lom CK, smer te og tre nings bak grunn.

ME TO DE OG MA TE RIA LE
24 fris ke stu den ter gjen nom før te én in ten siv tre nings-
økt og var sine egne kon troll per so ner med prø ver før  
og ett er tre nin gen.

RE SUL TA TER
Alle del ta ger ne fikk CK-stig ning ett er tre nings øk ten,  
58 % til over 5 000 E/l. CK steg fra me di an 104 E/l (72�–�212) 
til me di an 6 071 E/l (2 815�–�12 275) på dag 4, p < 0,001. 
Fre kven sen av styr ke tre ning før for søket had de en 
ne ga tiv Spearmans rang kor re la sjon med CK-stig ning, 
rho = -0,477 (p = 0,021).

FOR TOLK NING
Kraf tig CK-stig ning er et nor mal fe no men ett er in ten siv 
tre ning, og gra den hen ger sam men med tre nings bak-
grun nen. Nye stu di er bør se på om pa si en ter med 
treningsindusert rab do myo ly se skal be hand les på 
sam me måte som rab do myo ly se av and re år sa ker.
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NTNU

Av de ling for ny re syk dom mer
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HO VED BUD SKAP
CK-stig ning er et nor mal fe no men 
ett er hard tre ning som til bys ved 
van li ge tre nings sent re

Gra den av CK-stig ning har sam men-
heng med tre nings grunn laget

Treningsindusert rab do myo ly se er 
en til stand kjen ne teg net av ned-
bryt ning og nek ro se av tverr stri-
pe te skjelettmuskelceller med 
sy ste misk ut slipp av mus kel en  zy-
mer som kreatinkinase (CK) og 

myo glo bin. Det er in gen ab so lutt CK-gren se 
for rab do myo ly se, men ofte bru kes CK 
> 5�–�10 gan ger re fe ran se ver di el ler CK > 5 000 
E/l i blod, mus kel smer ter og urinstiks po si tiv 
for blod som dia gnos tis ke kri te ri er (1). An tal-
let pa si en ter inn lagt med treningsindusert 
rab do myo ly se er øken de i Norge (2–4). Smer te 
er en ve sent lig del av det kli nis ke bil det (5), og 
de som inn leg ges er ofte re la tivt utrent for 
den ak tu el le be last nin gen (6–8). Ska de av mus-
kel cel le ne gjør mem bra nen per me abel for 
mus kel en zy mer. Dett e er år sa ken til mo de ra te 
CK-ni vå er, mens høye CK-ni vå er an tas å være 
for år sa ket av mus kel nek ro ser (9).

Be hand ling av rab do myo ly se er ba sert på 
stu di er av trau ma ti ser te pa si en ter, ofte jord-
skjelv of re, og be står av sto re meng der in tra-

ve nøs væs ke og an nen støtt en de be hand ling 
(10). Det er godt do ku men tert at be hand lin-
gen for hind rer ny re svikt, men den er res surs-
kre ven de og med fø rer ri si ko for overhydre-
ring, elek tro lytt for styr rel ser og in fek sjo ner. 
Pa si en ter med treningsindusert rab do myo -
lyse be hand les ofte ett er sam me pro se dy re, 
selv om den ne pa si ent grup pen har mye  bedre 
pro gno se og mind re fare for ny re svikt (2, 7, 
11–14). Dett e med fø rer ri si ko for over be hand-
ling, da dis se pa si en te ne sjel den vil ha nytt e 
av be hand lin gen. For å be ly se nor mal fy sio -
logi en ett er hard tre ning, un der søk te vi end-
rin ger i ni vå ene av CK og krea ti nin i blod samt 
til koms ten av he ma tu ri hos fris ke per so ner i 
for bin del se med en in ten siv tre nings økt. 
Vi un der søk te også om smer te og tre nings-
bak grunn hang sam men med end rin ger i CK-
nivå.

Ma te ria le og me to de

Pro sjek tet er god kjent av Re gio nal ko mi te for 
me di sinsk og hel se fag lig forsk nings etikk 
(saks num mer 2016/639). Vi in vi ter te me di sin-
stu den ter ved NTNU til å del ta i stu di en gjen-
nom e-pos ter og in for ma sjon i ett er kant av en 
fore les ning. Del ta ger ne mått e være uten kjent 
hjer te-, lun ge- og ny re syk dom, og ikke bru ke 
sta ti ner. De fikk styr ke tre nings ka ran te ne i én 
uke før tre nings øk ten, og ka ran te ne fra all tre-

ning de siste tre da ge ne før for søket. 30 fri vil-
li ge meld te seg, seks av dem trakk seg før for-
søket. 24 del ta ge re (14 kvin ner) gjen nom før te 
tre nings in ter ven sjon, be svar te spør re skje -
maer og av le ver te blod- og urin prø ver. Skrift-
lig sam tyk ke ble inn hen tet fra samt li ge del ta-
 kere.

Det ble gjen nom ført én høy in ten siv tre-
nings økt av ty pen Tabata, med ca. 50 mi nut-
ters va rig het. Tre nings øk ten star tet med 10 mi-
nutt er ge ne rell opp var ming. Der ett er ble det 
gjen nom ført styr ke- og kon di sjons tre ning av 
man ge mus kel grup per med høy in ten si tet og 
kor te pau ser (20 se kun der ak ti vi tet, 10 se kun-
der pau se). Hver øv el se ble gjen tatt seks gan-
ger før ett mi nutts pau se og bytt e av øv el se, til 
sam men åtte øv el ser. Av slut nings vis ble det 
av holdt en kon kur ran se om å stå lengst mu lig 
med 90 gra ders hof te- og knefleksjon inn til en 
vegg. Del ta ker ne ble bedt om å drikke godt 
ett er tre nings øk ten.

Da gen før og fire da ger ett er tre nings øk ten 
ble det tatt blod- og urin prø ver for ut gangs-
ver di er og mak si mal ver di er (9). Prø ve ta king 
og ana ly se av CK og krea ti nin i blod samt 
 urinstiks ble gjort ved Av de ling for me di sinsk 
bio kje mi, St. Olavs hos pi tal. Urinstiks po si tiv 
for blod ble brukt som in di rek te mål på myo-
globinuri.

Før tre nings øk ten svar te del ta ker ne på et 
spør re skje ma om styr ke tre nings fre kvens og 
bruk av fas te me di si ner. Dag fire svar te del ta-
ker ne på et spør re skje ma om mus kel smer ter 
ett er tre nings øk ten.

Sta tis tis ke ana ly ser ble gjen nom ført i SPSS 
Statistics ver sjon 25 (IBM SPSS Inc., Chi ca go, 
IL). P-ver di < 0,05 ble an sett som sig ni fi kant. 
Nor mal for del te data er an gitt med gjen nom-
snitt (stan dard av vik), ikke-nor mal for del te 
data som me di an (interkvartilbredde). Stu-
dent T-test for gjen tatt e må lin ger ble brukt for 
sam men lik ning av krea ti nin før og ett er tre-
ning. Wilcoxon Signed Rank-test ble brukt for 
sam men lig ning av CK før og ett er tre ning. 
Spearman rang kor re la sjon ble brukt for ana-
ly se av sam men heng mel lom tre nings bak-
grunn, smer te og CK-stig ning.

Alle med CK > 5 000 E/l ett er tre ning ble til-
budt kon troll må ling. 8 av 14 gjen nom før te 
kon trol len, alle falt i CK.

Re sul ta ter

Me di an al der hos del ta ke re var 24 (24�–�27) år. 
Blod prø ven før tre ning hemolyserte for én av 
del ta ker ne; CK kun ne ikke be stem mes og del-

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Fi gur 1  CK målt før tre ning og dag 4 ett er tre ning, målt hos 24 fris ke for søks per so ner. Me di an re pre sen tert ved strek  
i mid ten av fylt boks. Bok sen re pre sen te rer 25–75 % interkvartilområde. Viskerene: hele data om rå det. Sir kel: utenfor- 
liggere.
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ty de lig CK-stig ning er imid ler tid ikke for and-
ret selv om en kel te del ta ge re kan ha gjen nom-
ført ytt er li ge re tre ning.

Stør re kli nis ke stu di er av sy ke hus inn lag te 
pa si en ter med treningsindusert rab do myo -
lyse be hand let med uli ke hyd re rings pro to -
koller er nød ven dig for å vur de re ri si ko for 
ny re ska de og beste be hand ling av tilstaden. 
Vi me ner det bør re vur de res hvor vidt vel-
hydrerte og fris ke pa si en ter med treningsin-
dusert rab do myo ly se skal be hand les på sam-
me måte som pa si en ter med rab do myo ly se 
av and re år sa ker.

Mott att 1.2.2018, før s te re vi sjon inn sendt 19.9.2018, 
 godkjent 23.1.2019.

KORT R APPORT

ta ge ren ble eks klu dert fra ana ly ser som in klu-
de rer CK-end ring. Alle del ta ge re had de CK-
stig ning, fra me di an 104 (72�–�212) E/l da gen før 
tre ning til me di an 6 071 (2 815�–�12 275) E/l på 
dag fire, p < 0,001 (fi gur 1). 14 av 24 del ta ker ne 
 had de CK > 5 000 E/l. Fire del ta ke re had de ur-
instiks po si tiv for blod ved prø ve ta king dag 4. 
Dis se fire had de CK hen holds vis 2 815, 5 248, 
13 535 og 35 440 E/l. Tre av dem had de der med 
rab do myo ly se i hen hold til de fi ni sjo nen mus-
kel smer ter, CK > 5 000 og urinstiks po si tiv for 
blod.

Styr ke tre nings bak grunn målt i an tall styr-
ke tre nin ger per uke had de en ne ga tiv Spear-
man rang kor re la sjon med CK-stig ning, rho = 
-0,477 (p = 0,021). (Fi gur 2).

Krea ti nin ver di ene var nor mal for del te og 
falt i gjen nom snitt fra 69,4 (65,5�–�73,4) μmol/l 
da gen før tre ning til 67,0 (62,6�–�71,3) μmol/l på 
dag fire, p = 0,013. In gen av de tre del ta ger ne 
med rab do myo ly se fikk kreatininstigning. Vi 
fant in gen sam men heng mel lom gra den av 
selv rap por tert mus kel smer te og CK-stig ning. 
10 kvin ner bruk te me di ka men tel le pre ven-
sjons mid ler. Ut over dett e bruk te kun én del-
ta ker fas te me di si ner.

Dis ku sjon

For søket vi ser at in ten siv, va ri ert tre ning gir 
sam me kraf ti ge CK-stig ning som mer stan dar-
di ser te be last nin ger i tid li ge re for søk (12, 15). 
Kraf tig CK-stig ning må an se es som et nor mal-
fe no men ett er en in ten siv tre nings økt. Vi har 
dess uten vist at tre nings grunn laget har be-
tyd ning for gra den av CK-stig ning. Si den alle 
våre del ta ge re had de CK-stig ning, er det 
grunn til å tro at de fles te med CK-stig ning 
ett er tre ning hver ken dia gnos ti se res el ler be-
hand les i sy ke hus.

Fle re ri si ko fak to rer for CK-stig ning ett er tre-

ning er fore slått i litt e ra tu ren: de hyd re ring, 
over opp he ting, høy luft fuk tig het, me di ka-
ment bruk, ek sen trisk tre ning og lite tre nings-
grunn lag (1, 3, 6). Det er mu lig at va riab ler 
som kjønn, al der, ge ne tikk og et ni si tet har 
inn virk ning på CK-stig nin gen, men vårt ma-
te ria le er for lite til å gjø re sub grup pe ana ly ser. 
Våre del ta ge re ble opp ford ret til å drikke godt 
ett er tre nings øk ten, og dett e er mest sann syn-
lig for kla rin gen på et kli nisk ube ty de lig, men 
sig ni fi kant fall i krea ti nin.

En svak het i stu di en var at del ta ker ne ikke 
ble ilagt tre nings re strik sjon mel lom tre nings-
øk ten og prø ve ta king på dag fire. Tre ning i 
den ne pe ri oden kan ha ført til ytt er li ge re CK-
stig ning hos en kel te del ta ge re. Fun net av be-
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10 000
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Treningsbakgrunn, antall styrketreninger per uke

Fi gur 2  Spred nings plott som vi ser CK hos 24 fris ke for søks per so ner for delt på an tall opp gitt e styr ke tre nin ger i uka. 
Sig ni fi kant ne ga tiv Spearman rang kor re la sjon, rho = -0,347 (p = 0,097) med mind re CK-stig ning hos del ta ge re som of te re 
tre ner styr ke.
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Prak tisk hånd te ring av ho de pi ne

Kor rekt dia gnos tikk av uli ke ho de -
pine ty per kan være ut ford ren de, 
men det er den vik tig ste for ut set -
ningen for op ti mal be hand ling.  
Det  an be fa les kon trol lert bruk av 
an falls me di sin og fore byg gen de 
til tak.

Ho de pi ne syk dom mer er iføl ge 
sykdomsbyrdeprosjektet Glo-
bal Bur den of Dis ease blant de 
van lig ste år sa ke ne til funk-
sjons ned sett el se (1). Li del se ne 
på vir ker i stor grad sam fun net, 

per so ne ne som ram mes og de på rø ren de. 

Enk le dia gnos tis ke verk tøy og te ra peu tis ke 
til tak kan ut gjø re en stor for skjell. For må let 
med den ne ar tik ke len er å gi kon kre te råd for 
dia gnos tikk, be hand ling og opp føl ging av ho-
de pi ne pa si en ter. Vi vil også om ta le noen nye 
be hand lings mu lig he ter.

Ar tik ke len er ba sert på litt e ra tur søk i Pub-
Med, egne kli nis ke er fa rin ger og NevroNEL (2).

Mig re ne

Fore komst og dia gnos tikk
Mig re ne er den van lig ste år sa ken til at pa si en-
ter opp sø ker lege på grunn av pri mær ho de-
pi ne. Fore komst av mig re ne i Norge er 8 % hos 
barn, 6 % hos menn og 18 % hos kvin ner (3). Et 

AUD NOME DUE LAND
Sand vi ka Nev ro sen ter

TINE POO LE
Vol vat Ho de pi ne sen ter
Vol vat Me di sins ke Senter, Oslo

KNUT HAGEN
Na sjo nalt kom pe tan se sen ter for ho de pi ne
Av de ling for nev ro lo gi og kli nisk nev ro fy sio lo gi
St. Olavs Hospital

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

KJERS TI GRØT TA VET VIK
Nev ro lo gisk av de ling
Akershus uni ver si tets sy ke hus

HIL DE KA REN OFTE
Nev ro lo gisk av de ling
Nord lands sy ke hu set, Bodø

JU LIE SØN NER VIK
Hode ver ket ho de pi ne kli nikk, Sand nes

ES PEN SAX HAUG KRIS TOF FER SEN
Nev ro lo gisk av de ling
Akershus uni ver si tets sy ke hus

Av de ling for all menn me di sin
Institutt for hel se og sam funn
Uni ver si te tet i Oslo

BEN DIK SLAGS VOLD WINS VOLD
Nev ro lo gisk av de ling og Av de ling for forsk ning  
og ut vik ling (Nevroklinikken)
Oslo uni ver si tets sy ke hus

CHRIS TO FER LUND QVIST
Nev ro lo gisk av de ling og Hel se tje nes te forsk ning 
(HØKH)
Akershus uni ver si tets sy ke hus
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en kelt verk tøy som «ID mi grai ne» (tre kor te 
spørs mål om lys sky het, funk sjons ni vå og kval-
me un der ho de pi ne an fall) hjel per med å 
iden ti fi se re mig re ne (4) (ram me 1). Ved po si-
tivt svar på to av de tre spørs må le ne er mi-
grene over vei en de sann syn lig. For å få bedre 
over sikt over om fan get av ho de pi ne pla ge ne, 
kan åtte ut dy pen de spørs mål gi en god og 
rask over sikt både for mig re ne og and re ho-
de pi ne ty per (ram me 1). Dia gno sen mig re ne 
uten aura stil les ved minst fem ho de pi ne -
anfall som va rer i 4�–�72 ti mer og har minst to 
av fire ty pis ke ka rak te ris ti ka: en si di ge smer-
ter, mo de rat til al vor lig in ten si tet, pul se ren de 
ka rak ter og for ver ring ved be ve gel se. Dess-
uten skal minst ett av to til leggs kri te ri er være 
opp fylt: kval me el ler lyd- og lys sky het. Mi g-
rene be hø ver ikke være en si dig, rundt 40 % 
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har dob belt si dig ho de pi ne. Nak ke smer ter er 
van lig og fore kom mer ofte som en del av mig-
re ne an fal let (5, 6).

Ved mig re ne med aura inn le des ho de pi nen 
av ett el ler fle re for bi gå en de aura symp to mer. 
Den van lig ste aura for men er syns for styr rel ser, 
men også sen so ris ke for styr rel ser og tale- og 
språk for styr rel ser fore kom mer. Noen pa si en-
ter får også lam mel ser el ler symp to mer fra 
hjer ne stam men som ver ti go og dob belt syn. I 
mot set ning til slag symp to mer ut vik ler aura-
symp to me ne seg over minst 5 mi nutt er og 
kom mer grad vis ett er hver and re med ty pisk 
va rig het på 5�–�60 mi nutt er før ho de pi nen inn-
trer. Aura symp to me ne ar ter seg of test som 
flim ring, lys blink el ler prik kin ger i hu den (6).

Be hand ling
An falls me di ka men ter (anal ge ti ka, triptaner) 
og even tu elt an ti eme ti ka bør tas så tid lig som 
mu lig ved mig re ne an fall, for di det gir best 
eff ekt (5). Man ge fle re mig re ne pa si en ter bør 
sann syn lig vis tes te ut fore byg gen de be hand-
ling, og ved hyp pi ge an fall kan tid lig start av 
fore byg gen de be hand ling hind re ut vik ling av 
dag lig ho de pi ne (kro ni fi se ring) (2). Ters ke len 

for å star te fore byg gen de me di ka men tell be-
hand ling er in di vi du ell, men bør vur de res 
al le re de ved to–tre mig re ne an fall per må ned, 
ved li ten eff ekt el ler utt al te bi virk nin ger av 
an falls be hand ling, el ler ved in va li di se ren de 
aura symp to mer (2). Be ta blok ker og/el ler an-
gio  ten sin II-re sep tor blok ker bør være tes tet 
ut i ade kvat dose og tid hos fast le ge før hen-
vis ning til nev ro log. And re al ter na ti ver er tri-
sy klis ke an ti de pres si ver som amitriptylin og 
an ti epi lep ti ka som to pi ra mat og valproat (5). 
Vi an be fa ler at hvert me di ka ment prø ves ut 
over minst tre må ne der. Be hand lin gen til pas-
ses in di vi du elt ut fra me di ka men te nes bi virk-
nings-/virk nings pro fil og even tu el le and re 
hel se pro ble mer som me di ka men tet også kan 
ha guns tig eff ekt på. (5). God pa si ent in for ma-
sjon er svært vik tig. Forbyggende be hand ling 
kan re du se re an falls hyp pig het og smer te -
inten si tet, og gi bedre eff ekt av an falls me di-
ka men ter, men svært sjel den gjø re pa si en te ne 
helt ho de pi ne frie. Det kan ta opp til tre må ne-
der før eff ekt inn trer, og det er vik tig at pa -
sien te ne in for me res om dett e ved opp start av 
be hand ling. Lang som opp trap ping er nød-
ven dig for å re du se re ri si ko en for bi virk nin-
ger. Det an be fa les å bru ke ho de pi ne dag bok 
for å eva lu e re eff ek ten.

Spe si fik ke råd om ikke-me di ka men tel le til-
tak kan gi bedre an falls kon troll. Tre ning, kost-
hold, nor ma li se ring av vekt og jevnt søvn-
møns ter, med ver ken for lite el ler for mye 
søvn kan bedre ho de pi ne pla ge ne. Stress mest-
ring med uli ke ty per av spen nings tre ning og 
kog ni tiv ad ferds te ra pi kan være nytt ig.

Fore byg gen de me di ka men ter se po ne res før 
plan lagt gra vi di tet (2). Kvin ner som står på 
fore byg gen de me di ka men tell mig re ne  be-
hand ling når de får be kref tet gra vi di tet, an be-
fa les å se po ne re me di ka men tet. Man ge blir 
bedre un der svan ger ska pet (2). Der som det er 
hyp pi ge an fall til tross for ikke-me di ka men-
tel le fore byg gen de til tak, er propranolol før s-
te  valg som fore byg gen de me di ka men tell be-
hand ling (7). Amitriptylin og ve ra pa mil kan 
even tu elt også vur de res (7).

Kro nisk mig re ne
Kro nisk mig re ne fore kom mer hos 0,5�–�1,0 % av 
be folk nin gen og de fi ne res som ho de pi ne som 
fore kom mer fle re enn 14 da ger i må ne den 
over 3 må ne der, hvor av minst 8 da ger per må-
ned skal være med mig re ne (6). Det be tyr at 
selv om pa si en ten kan ha fle re da ger med 
 ho de pi ne av spen nings type enn mig re ne, skal 
dia gno sen kro nisk mig re ne bru kes der som 

det er minst åtte mig re ne da ger må ned lig. 
Fore byg gen de me di ka men tell be hand ling er 
i ho ved sak lik som ved epi so disk mig re ne (5). 
To pi ra mat 100 mg dag lig har best do ku men-
tert eff ekt (2). Det er også god do ku men ta sjon 
for eff ekt av bo tu li num tok sin A-in jek sjo ner 
gjen tatt hver tolv te uke (5). Be hand lin ge ne 
har en be ty de lig an del av non-re spon de re og 
bør av slutt es der som eff ek ten ute blir. Oksipi-
talnerveblokade gitt en gang per uke i fire 
uker ett er fulgt av en dose en må ned se ne re 
har mu lig eff ekt ved kro nisk mig re ne (8). Det 
er fle re nye be hand lings for mer ved mig re ne, 
blant an net an ti stoff er mot nev ro pep ti det 
kalsitoningenrelatert pep tid (CGRP) som er 
in vol vert i pa to fy sio lo gi en ved mig re ne (9). 
Kro nisk mig re ne fore kom mer med og uten 
medikamentoverforbrukshodepine. Der som 
pa si en ten bru ker fle re smer te stil len de me di-
ka men ter, kan det to ta le me di ka ment for bru-
ket øke. Ho de pi ne pla ge ne kan da pa ra dok salt 
nok bli ver re. Vi an be fa ler at fast le ge prø ver 
ut fore byg gen de me di ka men ter over minst 
tre må ne der før hen vis ning til spe sia list.

Ho de pi ne av spen nings type

Om kring 30 % av den voks ne be folk nin gen har 
fle re må ned li ge an fall med ho de pi ne av spen-
nings type (2). 2�–�3 % av be folk nin gen har kro-
nisk ho de pi ne av spen nings type med over 14 
ho de pi ne da ger i må ne den (2). Kvin ner ram-
mes of te re enn menn. Ho de pi ne av spen-
nings type ka rak te ri se res ved pres sen de/
stram men de, dob belt si dig smer te av mild til 
mo de rat styr ke, uten for ver ring ved fy sisk ak-
ti vi tet. Kval me og opp kast pas ser ikke med 
dia gno sen, men en ten lys- el ler lyd sky het kan 
være til ste de (6).

Ikke-me di ka men tell fore byg gen de be hand-
ling står sen tralt, og an be fa lin ge ne er i stor 
grad de sam me som ved mig re ne. Det er vik-
tig å iden ti fi se re ut lø sen de fak to rer og vur -
dere sam men hen gen mel lom psy kis ke på-
kjen nin ger og fy sis ke pla ger (2). Ved epi so disk 
ho de pi ne av spen nings type hol der det med 
an falls ku pe ren de me di ka men tell be hand ling 
med anal ge ti ka, men ved hyp pig el ler kro nisk 
ho de pi ne av spen nings type bør pro fy lak tisk 
be hand ling be nytt es. Anal ge ti ka har ofte li ten 
eff ekt hos pa si en ter med kro nisk ho de pi ne av 
spen nings type, og øker ri si ko en for medika-
mentoverforbrukshodepine. Amitriptylin er 
før s te val get som fore byg gen de be hand ling, 
mens mirtazapin og venlafaksin er and re valg 

Ram me 1

Sen tra le spørs mål ved dia gnos tikk  
av mig re ne og and re ty per ho de pi ner

Tre kor te spørs mål om mig re ne

P – photophobia: Er du lys sky når du har 
ho de pi ne?

I – in dis posed: Har ho de pi nen ført til at du 
har vært bor te fra jobb el ler fun gert dår lig 
minst én dag siste tre må ne der?

N – naus ea: Blir du kvalm når du har ho de-
pi ne?

Åtte vik ti ge spørs mål til  
en ho de pi ne pa si ent

Har du én el ler fle re ty per ho de pi ne? 
Be skriv dem hver for seg.

Hvor len ge va rer ho de pi nen? (Se kun der, 
mi nut ter, ti mer, da ger.)

Hvor ofte har du ho de pi ne?

Hvor kraf tig er smer te in ten si te ten?

Hva gjør du un der an fall?

Hvor i ho det har du vondt?

Har du led sa gen de symp to mer?

Tar du me di si ner?

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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og kan for sø kes ved ko mor bi di tet med angst 
og de pre sjon (10). Eff ekt kan vur de res ett er 
to–tre må ne der. Også her er pa si ent in for ma-
sjon vik tig, ikke minst bør man in for me re om 
at me di si nen bru kes mot ho de pi ne og ikke 
som an ti de pres siv. Vi an be fa ler at den ne ty-
pen be hand ling star tes i all menn prak sis, og 
at se po ne ring for sø kes ett er seks må ne der for 
å vur de re om det fort satt er be hov for me di si-
ne ring. Vi fra rå der bruk av dia gno sen «ho de-
pi ne av spen nings type» på pa si en ter med 
ho de pi ne man ikke fin ner ut av, som er an-
spen te i skuld re ne el ler som har psy ko so si a le 
pro ble mer uten å opp fyl le kri te ri e ne for ho-
de pi ne av spen nings type. Dis se pa si en te ne 
bør ut re des nær me re og hen vi ses til spe sia-
list hel se tje nes ten.

Medikamentoverforbruks-
hodepine
Alle med ho de pi ne kan ut vik le medika-
mentoverforbrukshodepine der som de bru-
ker smer te stil len de me di ka men ter for ofte. 
Ho de pi nen ved medikamentoverforbruksho-
depine fore kom mer i gjen nom snitt fle re enn 
14 da ger per må ned og ut vik les som en kon-
se kvens av et over for bruk av me di ka men ter 
over mer enn 3 må ne der (6). Fore koms ten av 
medikamentoverforbrukshodepine er 1�–�2 % 
hos voks ne og ca. 0,5 % hos ung dom (2, 3). 
Bruk av opio i der, triptaner el ler kombina-
sjonsanalgetika (også kom bi na sjon med kof-
fe in) minst 10 da ger per må ned i 3 må ne der, 
el ler bruk av enk le anal ge ti ka minst 15 da ger 
per må ned i 3 må ne der, øker ri si ko en for ut-
vik ling av kro nisk dag lig ho de pi ne (11).

Når man skal vur de re me di sin bruk, er det 
vik tig å huske på at man ge ho de pi ne pa si en ter 
bru ker re sept frie me di si ner sam men med 
me di si ner fore skre vet av lege. Full sten dig se-
po ne ring av an falls me di ka men ter kan være 
mer eff ek tivt enn inn tak av an falls me di ka-
men ter et par gan ger i uken (12). Me di ka ment-

av ven nin gen kan ofte gjen nom fø res i all-
menn prak sis om god in for ma sjon og opp føl-
ging gis (11). Vi an be fa ler at sær lig kom pli   serte 
til fel ler med tid li ge re mis lyk ke de av ven nings-
for søk el ler be ty de lig ko mor bi di tet hånd te res 
i spe sia list hel se tje nes ten. Inn leg gel se kan bli 
ak tu elt, eks em pel vis ved al vor li ge se po ne-
rings symp to mer, tid li ge re gjen tatt e mis lyk -
kede be hand lings for søk el ler mar kant over-
for bruk av opio i der el ler ben zo dia ze pi ner. Vi 
an be fa ler bruk av ho de pi ne dag bok, slik at 
både pa si ent og be hand ler kan re gist re re bed-
ring, og at un der lig gen de ho de pi ne type lett e-
re kan dia gnos ti se res. Den beste må ten å fo-
re  byg ge medikamentoverforbrukshodepine 
på er å gi god in for ma sjon når man skri ver ut 
smer te stil len de. End ring av ad mi nist ra sjons-
form el ler valg av an nen type an falls me di sin 
kan for man ge også gi bedre an falls kon troll. 
En an nen po ten si ell år sak til at pa si en ter ut-
vik ler over for bruks ho de pi ne, er at fore byg-
gen de be hand ling igang sett es for sent el ler 
ikke har eff ekt.

And re ho de pi ne for mer

Ved hy per akutt, førs te gangs in tens ho de pi ne 
må pa si en ten inn leg ges akutt for å ute luk ke 
su ba rak noi dal blød ning. Pa si en ter med svært 
in ten se ho de pi ne an fall av kort va rig het samt 
pa si en ter med be hand lings re sist en te el ler 
aty pis ke kra ni a le nev ral gi er, kla se ho de pi ne 
og and re trigeminale au to no me ho de pi ner 
bør vur de res av nev ro log. Pa si en ter med kro-
nisk ho de pi ne av uklar år sak bør også hen -
vises til nev ro log for vur de ring. Hemicrania 
continua og kro nisk pa rok sys mal he mi kra ni 
er eks emp ler på sjeld ne ho de pi ner som re-
spon de rer på test be hand ling med indometa-
cin, og som kan be hand les der som de dia-
gnos ti se res.

Nye be hand lings mu lig he ter for kla se ho de-
pi ne er un der ut vik ling (13). Pa si en ter med 
hyp pig el ler kro nisk kla se ho de pi ne som ikke 

har vært fulgt av nev ro log på en stund, vil 
kun ne ha nyt te av ny vur de ring. An falls -
behand ling er pri mært sumatriptan-in jek sjo-
ner og ok sy gen be hand ling (2). En kla se -
periode kan av bry tes med pred ni so lon, og 
blo ka der av nervus occipitalis ma jor kan bru-
kes som over gangs be hand ling (2). Fore byg-
gen de be hand ling bør gis ved hyp pi ge kla se-
pe ri oder (2). Ve ra pa mil har best do ku men tert 
eff ekt, and re al ter na ti ver er li ti um og to pi ra-
mat (2). Ved kro nisk og hyp pig epi so disk kla-
se ho de  pine kan sti mu la tor be hand ling mot 
gan gli on sphenopalatinum være ak tu elt (13). 
Re sul ta te ne fra den før s te ran do mi ser te kon-
trol ler te stu di en vi ser at 60 % har ved va ren de 
bed ring (13). Om lag 20 nors ke pa si en ter er 
be hand let i Dan mark (Rig mor Jensen, Dansk 
Hovedpinecenter, per son lig med de lel se). I 
Norge er dess uten be hand ling med bo tu li-
num tok sin-in jek sjo ner di rek te i gan gli on 
sphenopalatinum un der ut vik ling. Dett e kan 
være et be hand lings al ter na tiv ved kro nisk 
mig re ne, kro nisk kla se ho de pi ne og tro lig 
 fle re ty per kro nisk ho de pi ne (14).

Vei en vi de re

En kel til nær ming med dia gnos tikk og be-
hand ling av mig re ne, medikamentoverfor-
brukshodepine og ho de pi ne av spen nings-
type er me get eff ek tivt. Ho de pi ne dia gnos tikk 
er i ho ved sak ba sert på pa si en tens anam ne se. 
Tid lig opp start av fore byg gen de be hand ling 
kan hind re kro ni fi se ring. Gode råd og pa si ent-
in for ma sjon er til gjen ge lig på NevroNEL (2). 
Hyp pig og be hand lings re sist ent ho de pi ne 
samt kraf tig ho de pi ne med kort an falls va rig-
het bør vur de res av nev ro log. In ter na sjo na le 
stu di er vi ser at man ge re frak tæ re ho de pi ner 
kan be hand les eff ek tivt i tverr fag li ge spe sia li-
ser te ho de pi ne po li kli nik ker (15). Vi me ner 
slike bør etab le res også i Norge.

Mott att 25.10.2019, før s te re vi sjon inn sendt 9.1.2019, 
 godkjent 20.1.2019.
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Ane ste si av de lin gen
Sy ke hu set Inn lan det – El ve rum-Ha mar

En jen te i tid lig sko le al der  
uten eff ekt av opio i der  
ved ge ne rell ane ste si

Vi be skri ver her en jen te som møtt e 
til en ru ti ne ope ra sjon for ut stå en de 
ører. Selv om in gen ting i pa si en tens 
sy ke his to rie skul le til si et uvan lig 
for løp av nar ko sen, vis te det seg at 
bar net ikke had de eff ekt av opio i der.

En tid li ge re frisk jen te i tid lig sko le al der 
møtt e til en plan lagt ope ra sjon for 
 ut stå en de ører. Ved ane ste sio lo gisk 
pre vi sitt var det ikke noe spe si elt å be-
mer ke: Hun had de in gen kjen te al ler-
gi er, had de ald ri hatt nar ko se tid li ge re, 

var frisk, bruk te in gen fas te me di si ner og vei de 
21 kg. Hun ble klas si fi sert som ASA I (frisk pa si ent, 
an tatt mi ni mal ri si ko ved ane ste si ba sert på de-
fi ner te kri te ri er (1)). Det ble plan lagt to tal in tra-
ve nøs ane ste si med in tu ba sjon, uten bruk av 
muskelrelaksantia og med lo kal in filt ra sjons ane-
ste si i ope ra sjons om rå det på beg ge si der. Hun 
fikk per oral pre me di ka sjon med pa ra ce ta mol 
600 mg og mi da zo lam 8 mg.

Når pa si en ter skal ope re res for ut stå en de ører 
på beg ge si der, er intubasjonsnarkose stan-

dard pro se dy re hos oss. Ho de stil lin gen end res 
un der veis og man har be gren set til gang til 
luft vei ene uten å mått e av bry te ope ra sjo nen. 
Inn gre pet er vel eg net for lokalinfiltrasjons-
anestesi, og det er av den grunn of test ikke 
be hov for lang tids vir ken de opio i der post ope-
ra tivt.

Mo ren fulg te pa si en ten inn til ope ra sjon. Det ble 
lagt ve ne flon og kob let til for hånds pro gram   merte 
pum per med remifentanil (kortvirkende opio id) 
og propofol (in tra ve nøst ane ste ti kum). Jen ta 
 had de puls på 90 slag/min og O2-met ning på 
100 % da ane ste si en ble inn le det. Remifentanil-
infusjon ble star tet på 0,3  g/kg/min. På grunn av 
uro/engs tel se ble propofolinfusjonen star tet nes-
ten sam ti dig med en for hånds pro gram mert bo lus 
på 4 mg/kg og der ett er ini tial ved li ke holds do se 
på 12 mg/kg/t. Hun sov net raskt, og mor ble fulgt 
ut av ope ra sjons rom met. Pa si en ten fikk en kort-
va rig apné, men be gyn te raskt å puste spon tant 
igjen. Hun pus tet med en fre kvens på 20�–�26 inn-
ån din ger/min og tidevolum på 120�–�140 ml (nær-
mest nor malt for al de ren hos en vå ken, ro lig pa-
si ent). Remifentanilinfusjonen ble økt til opp til 
1 g/kg/min, en uven tet høy dose. Det ble fore tatt 
kon troll av ve ne flon, in fu sjons pum pe og kob lin-
ger for å ute luk ke paravenøs in fu sjon, fra kob ling 
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el ler feil pro gram me ring. Ett er å ha fått knapt 
4  g/kg remifentanil var pa si en ten fort satt uten 
for ven te de tegn på opio id eff ekt, og en an nen ane-
ste si le ge (over le ge) ble kalt inn på ope ra sjons -
stuen.

Det er vel kjent at det er sto re interindivi duelle 
va ria sjo ner i opio id re spons, men en dose på 
4 g/kg remifentanil i lø pet av 7�–�8 mi nutt er er 
2�–�4 gan ger det som gir apné hos de al ler  fles te 
opioidnaive pa si en ter. Sam men med propofol 
4 mg/kg er dett e en dose som un der tryk ker 
be skytt en de re flek ser i svel get i en slik grad at 
de fles te vil kun ne in tu be res.

Da over le gen an kom ope ra sjons stu en, var pa -
sien ten so ven de, men selv pus ten de og med nor-
malt sto re pu pil ler. Hjer te fre kven sen var 93 slag/
min og blod tryk ket 100/60 mm Hg. Det ble fore-
tatt en ny sjekk av de van lig ste feil kil de ne til man-
gel full eff ekt, og en ny sprøy te med remifentanil 
ble re kvi rert i til fel le det skul le være noe galt med 
inn hol det i for ri ge sprøy te. I mel lom ti den ble det 
gitt raskt re pe ter te do ser med et an net opio id, 
fen ta nyl, opp til 100 g, dvs. 4,8 g/kg.

Remifentanil kom mer i hett e glass med tørr-
stoff som må lø ses opp. Det har skjedd at man 
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har kob let til sprøy ter uten ak tivt me di ka-
ment (kun NaCl). Der for ble det blan det en 
helt ny sprøy te fra et nytt hett e glass. Opio i-
ders re la ti ve po tens va ri e rer i litt e ra tu ren. 
Fen ta nyl er ofte opp gitt som 80�–�100 gan ger 
ster ke re enn mor fin per ad mi nist rert dose, 
dvs. at 100 g fen ta nyl til sva rer 8�–�10 mg mor-
fin in tra ve nøst.

Fen ta nyl had de hel ler in gen eff ekt. Remifentanil-
sprøyten ble så bytt et med en ny. Pa si en ten pus tet 
fort satt jevnt med rundt 20 inn ån din ger/min og 
med uend ret tidevolum, selv med en to tal dose av 
remifentanil på 8 g/kg (170 g) i lø pet av 
15�–�20 mi nutt er. Det var på for hånd til be redt en 
mor fin sprøy te (2 mg) for even tu elt be hov post-
ope ra tivt. Dett e ble også gitt, uten at det ga noen 
eff ekt. Man end ret der for til kom bi nert ane ste si 
med gass. Sevofluran (inhalasjonsanestetikum) 
ble til ført, og propofolinfusjonen ble stop pet. Det 
var da gitt 150 mg propofol el ler litt over 7 mg/kg. 
Det ble gitt muskelrelaksantia (cisatrakurium 
3 mg in tra ve nøst, ca. 0,15 mg/kg), og med en ende-
tidal sevoflurankonsentrasjon på 2,9 % ble hun 
in tu bert. Pul sen økte til 140/min og blod tryk ket 
steg fra 90/40 mm Hg til 118/67 mm Hg. Det ble da 
gitt ke ta min 40 mg in tra ve nøst, og puls og blod-
trykk falt igjen. Kir ur gen satt e lo kal in filt ra sjon 
med bupivakain 2,5 mg/ml med ad re na lin. Nar-
ko sen ble vi de re opp rett holdt med sevofluran og 
ke ta min. Inn gre pet ble gjen nom ført på i over kant 
av to ti mer. Det ble to talt gitt 100 mg ke ta min 
 in tra ve nøst. Deksametason 0,3 mg/kg in tra ve nøst 
ble også gitt som ad ju vant smer te be hand ling og 
kval me pro fy lak se. Hun fikk NSAID-pre pa ra tet 
ketorolak 10 mg in tra ve nøst før opp våk ning. Det 
post ope ra ti ve for lø pet var ukom pli sert med pa-

ra ce ta mol og ibu pro fen som til strek ke lig smer te-
lind ren de be hand ling.

I ett er tid ble det dis ku tert om jen tas opio id-
re si stens kun ne skyl des ge ne tis ke for hold. 
An svar lig ane ste si le ge (for fatt er T.O.) snak ket 
med pa si en tens fore satt e umid del bart ett er 
ope ra sjo nen og for klar te det av vi ken de for -
løpet. De ble in for mert om den prak tis ke løs-
nin gen for smer te lind ring post ope ra tivt og 
for de nes te da ge ne. Skul le pa si en ten bli inn-
lagt for noe an net i mel lom ti den, ble de opp-
ford ret til å ta kon takt med vår av de ling. De 
fore satt e var eni ge i at det var vik tig å for sø ke 
å finne en for kla ring på dett e. De had de ikke 
selv noen er fa ring med end ret el ler mang -
lende opio id re spons, og ett er å ha for hørt seg 
med nær fa mi lie var det in gen and re der som 
had de opp levd lig nen de.

Ett er først å ha kon tak tet Oslo uni ver si tets-
sy ke hus, ble pro blem stil lin gen dis ku tert med 
forsk nings le der ved Senter for psy ko far ma ko-
lo gi, Dia kon hjem met Sykehus (for fatt er E.M.), 
der det ny lig har blitt etab lert et farmako-
genetisk opio id pa nel. Gen ana ly ser som inn-
går i dett e pa ne let, ble imid ler tid an tatt å ikke 
kun ne for kla re den utt al te opio id re si sten sen 
hos vår pa si ent. Dett e for di vår pa si ent ikke 
had de ned satt el ler end ret, men til sy ne la -
tende to talt fra væ ren de opio id re spons. Ett er 
et litt e ra tur søk ble det iden ti fi sert en ny lig 
pub li ka sjon fra St. Olavs hos pi tal, der and re 
va ri an ter i -opioidreseptorgenet (OPRM1 
(NM_000914.4)) ble pre sen tert (2). Det ble spe-
si elt fatt et in ter es se for en gen feil (rs79910351, 
c.541C>T), som ko der for in ak tiv (så kalt sig nal-
død) -opio id re sep tor på grunn av en ami no-
sy re end ring i 181-po si sjon av pro tei net 
(NP_000905.3, p.Arg181Cys). Gen fei len ble 
funk sjo nelt ka rak te ri sert av Ravindranathan 
og med ar bei de re i 2009 (3). Det ble be stilt 
 la bo ra to rie rea gen ser for ana ly se av den ne 
gen fei len ved Senter for psy ko far ma ko lo gi, og 
en blod prø ve av pa si en ten ble tatt po li kli nisk. 
Re sul ta tet vis te at jen ta var en ho mo zy got bæ-
rer av den ak tu el le va ri an ten.

På vis ning av ho mo zy got Arg181Cys-gen feil for-
klar te det kir ur gis ke for lø pet hos jen ta, der 
 re spons på po ten te opio i der var fra væ ren de.

I ett er kant ble beg ge for eld re ne, ett er ge ne tisk 
råd giv ning, til budt å fore ta farmakogenetisk 
ana ly se av Arg181Cys-gen fei len i OPRM1-ge net. 
Både mor og far ble på vist å være he te ro zy -
gote bæ re re. Dett e in ne bæ rer at de res barn vil 
ha en 25 % ri si ko for å være ho mo zy got for 
gen fei len.

Dis ku sjon
Jen ta sov på propofol og had de in gen ob ser-
ver bar eff ekt av de in tra ve nø se opio i de ne som 
ble ad mi nist rert. Dett e var et elek tivt inn grep. 
Man kan stil le spørs mål om ikke in ter ven sjo-
nen bur de ha blitt av brutt, ett er som opio id -
respons var helt fra væ ren de. Er fa ring til si er 
imid ler tid at de post ope ra ti ve smer te ne ved 
det ak tu el le inn gre pet hånd te res godt uten 
opio i der. Det bru kes ru ti ne mes sig in filt ra sjon 
med lo kal ane ste si mid del med lang va rig het, 
og med til legg av pa ra ce ta mol og NSAID-pre-
pa ra ter er det sjel den noe smer te pro blem. 
Skul le det opp stå pro ble mer, var man for be-
redt på å be hol de pa si en ten på over våk nings-
av de ling det før s te døg net. Ba sert på dett e ble 
det be slutt et å gå vi de re med ope ra sjo nen.

Det ble tid lig klart at pa si en ten mang let 
nor mal opio id re spons. De rene my ( )-ago nis-
te ne remifentanil og fen ta nyl had de in gen 
eff ekt, selv i sto re do ser. Man mis tenk te al le-
re de un der veis at det var noe galt på re sep tor-
nivå. Mor fin vir ker også noe via kappa ( )- og 
del ta ( )-re sep to re ne, og kan skje kun ne 
 høy ere do ser mor fin hatt eff ekt. Smer te lind-
ren de eff ekt av opio i der me di e res i all ho ved-
sak via -opio id re sep to rer. Den in tra cel lu læ re 
sig nal over fø rin gen til -re sep to ren er G-pro-
tein kob let. Tid li ge re ble -opio id re sep to rer 
delt i 1 og 2, hvor man an tok at smer te lind-
ring av opio i der ble me di ert via 1-sti mu le-
ring, mens 2-sti mu le ring me di er te man ge av 
bi virk nin ge ne. Dett e har se ne re blitt til ba ke-
vist. De fles te me ner nå at det kun er én 

-opio id re sep tor, og det er an be falt å gå helt 
bort fra subtypeklassifisering av opio id re sep-
to rer (4, 5)

Ge net for -re sep to ren, OPRM1, ut vi ser be ty-
de lig po ly mor fis me. Man me ner at dett e er 
noe av bak grun nen for den sto re va ria sjo nen 
i kli nisk eff ekt av opio i de ne (6). In di vi du el le 
for skjel ler i opp tak, me ta bo lis me og trans port 
over blod–hjer ne-bar rie ren med vir ker også i 
stor grad til ulik kli nisk opio id re spons mel-
lom pa si en ter (7), men i dett e til fel let var det 
alt så en gen feil i OPRM1-ge net som var år sa-
ken. Den ak tu el le gen fei len ble for en tid si-
den be skre vet av Skor pen og med ar bei de re i 
Trondheim (2). Den med fø rer en ut skift ning 
av ami no sy re num mer 181 fra ar gi nin til cys-
te in (2). Ami no sy ren er lo ka li sert i den in tra-
cel lu læ re de len av re sep to ren, og gen fei len 
gjør at sig nal over fø ring fra eks tra cel lu lær 
sti mu le ring til in tra cel lu lær re spons opp hø-
rer (fi gur 1). Per so ner som er ho mo zy go te 
 bæ re re av den ne gen fei len, som jen ta i dett e 
til fel let var, vil der for ikke ha noen kli nisk ef-

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Signal

Arg181Cys

O

O O

OO
O

Fi gur 1  En opio id re sep tor med Arg181Cys-gen feil. På 
tross av kor rekt bin ding av opio i der (O) til μ-opio id re sep-
to ren ut lø ses ikke den in tra cel lu læ re sig nal over fø rin gen. 
Re sep to ren er in ak tiv (sig nal død) (2).
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fekt av de mest bruk te opio i de ne ved ane ste si, 
som fen ta nyl, alfentanil og remifentanil. Til-
sva ren de vil hel ler ikke and re opio i der ha ef-
fekt ved smer te til stan der, med mind re de 
også sti mu le rer kappa- og del ta re sep to re ne.

Gen fei len i OPRM1-ge net som var ho mo -
zygot ned ar vet hos jen ta i den ne ka sui stik ken, 
har en allelfrekvens på 0,25 % i den eu ro pe is ke 
be folk nin gen (8) og ca. 1/200 (0,5 %) i den 
 nors ke be folk nin gen, jfr. tall pub li sert av Skor-
pen og med ar bei de re (2). Det be tyr at fre kven-
sen av ho mo zy go te bæ re re av Arg181Cys-gen-
fei len i OPRM1-ge net er om lag 1 per 40 000 (2). 
Det er der for sjel den, men sam ti dig kri tisk, å 
være helt inert mot opio i der grun net den ne 
gen fei len. Skor pen og med ar bei de re på vis te 
også ned satt eff ekt av opio i der hos he te ro zy-
go te bæ re re av Arg181Cys-gen fei len. He te ro zy-
go te bæ re re om fatt er om lag 1 % av be folk nin-
gen, og man vil der for re gel mes sig møte dis se 
i for bin del se med smer te be hand ling.

Et farmakogenetisk ana ly se pa nel for ut red-
ning av opio id re spons, som både om fatt er 
OPRM1 (in klu dert Arg181Cys-gen fei len) og re-
le van te CYP-en zy mer in vol vert i me ta bo lis me 
av opio i der, er i dag til gjen ge lig som ru ti ne-
ana ly se ved Senter for psy ko far ma ko lo gi, Dia-
kon hjem met Sykehus. I hvil ken grad man skal 
tes te pa si en ter for gen fei len i kli nisk prak sis, 
blir en dis ku sjon for fag mil jø et. I ut gangs-
punk tet vil det være for nuf tig å vur de re far-
makogenetisk ana ly se hos pa si en ter med 

svært uvan lig opio id re spons, da ett er drøf ting 
med spe sia lis ter i smer te be hand ling. Et vik tig 
po eng i den ne sam men hen gen er at pa si en ter 
med lang va rig bruk av opio i der mot kro nis ke 
smer ter, for eks em pel pa si en ter med kreft, 
kan ut vik le sterk opio id to le ran se uten at det 
har sam men heng med gen feil i OPRM1-ge net. 
Skor pen og med ar bei de re har vist at man kan 
for ven te en økt hyp pig het av Arg181Cys-gen -
feilen i pa si ent grup per med dår lig opio id -
respons. Det er der for øns ke lig med mer 
forsk ning som kan be ly se hvor ofte farmako-
genetisk va ria sjon for kla rer man gel full opio-
id eff ekt.

Den farmakogenetiske ana ly sen av OPRM1 
for klar te i vårt til fel le fra vær av te ra peu tisk 
re spons av de nevn te opio i de ne. Gen test in for-
ma sjo nen er også vik tig for frem ti den: For 
jen ta i den ne ar tik ke len er det en ut ford ring 
der som hun skul le få be hov for akutt smer te-
lind ring se ne re i li vet. Bru ken av opio i der er 
så godt inn ar bei det ved akutt e, mo de ra te til 
ster ke smer ter at man må kjen ne til den to -
tale man ge len på eff ekt for å unn gå at en slik 
pa si ent må gjen nom en prø ve og fei le-pe ri ode 
for å opp nå smer te lind ring. En av hen sik te ne 
med den nye kjer ne jour na len er at den ne 
type kri tisk in for ma sjon skal være til gjen ge lig 
uan sett hvil ket norsk sy ke hus pa si en ten blir 
inn lagt på. Dett e kre ver imid ler tid at le ger 
ma nu elt leg ger inn opp lys nin ger i sy ste met. 
Så langt er det in gen funk sjo na li tet som kob-

ler in for ma sjon fra kjer ne jour nal (f.eks. ge no-
ty pe) med le ge mid del for skriv ning, slik at 
au to ma tis ke vars ler blir ge ne rert som be slut-
nings grunn lag for le gen.

Pa si en ter som er ho mo zy go te for Arg181Cys-
gen fei len i OPRM1-ge net vil ha be hov for til ret-
te lagt smer te be hand ling. Før even tu ell kir urgi 
bør ope ra tør og ane ste si le ge leg ge en fel les 
stra te gi for perioperativ hånd te ring og post-
ope ra tiv smer te lind ring. In filt ra sjons ane ste si 
og pe ri fe re el ler sen tra le blo ka der vil være nyt-
tig der det er mu lig. Man bør ha en plan for 
hånd te ring av gjen nom brudds smer ter og 
even tu ell svikt i en blo ka de. Ut over basisanal-
gesi med pa ra ce ta mol og/el ler NSAID-pre pa ra-
ter kan ad ju van te mid ler som kor ti kos te roi der 
og klonidin være ak tu el le. For ster ke re smer ter 
vil ke ta min i kom bi na sjon med et ben zo dia-
ze pin el ler små do ser propofol være na tur lig. 
På sy ke hus vil bru ken av in tra ve nøs ke ta min i 
prak sis ofte være be gren set til spe si al av de lin-
ger. Ved akutt e til stan der med det som nor-
malt vil være opio id kre ven de smer ter, er det 
tro lig for nuf tig at dis se pa si en te ne ini tialt får 
en over våk nings plass med tett opp føl ging av 
ane ste si le ge el ler and re med spe si al kom pe-
tan se på smer te be hand ling.

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

Mott att 30.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 8.1.2019, 
 godkjent 28.1.2019.
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Gutt i ten å re ne med sto re  
ul ce ra sjo ner i ho det og nak ken

Ul ce ra sjo ner kan ha man ge år sa -
ker og kan fore kom me ved sir ku-
la to  riske, trau ma tis ke, in fek si ø se, 
 ma lig ne og im mu no lo gis ke til stan-
der. Vår pa si ent had de en uvan lig 
pre sen ta sjon med mul tip le ul ce ra-
sjo ner i hode- og nak ke re gi o nen. 
 År sa ken skul le vise seg å være  
van ske lig å av dek ke.

En tid li ge re frisk gutt i mid ten av ten -
åre ne ut vik let en raskt vok sen de kvi se-
lig nen de for and ring i nak ken. Fast le ge 
mis tenk te ab scess og le sjo nen ble in-
ci dert. Le sjo nen fort satt e imid ler tid å 
ut vik le seg til en dyp, smer te full ul ce-

ra sjon. Det opp sto de nes te uke ne fle re lig nen de 
le sjo ner som åp net seg spon tant og tøm te seg for 
ri ke li ge meng der puss både i nak ken, la te ralt på 
hal sen, preaurikulært og til sist i pan nen. Alle ele-
men te ne ut vik let seg i lø pet av kort tid til in tenst 
smer te ful le ul ce ra sjo ner. Pa si en ten ble vur dert av 
lo kal hud le ge, som tok dyrk nings prø ve som vis te 
opp vekst av gule sta fy lo kok ker. På mis tan ke om 
ektyma ble det star tet tab lett be hand ling med 

dikloksacillin, men det var in gen bed ring ett er én 
ukes be hand ling. Han ble inn lagt på en hud av-
de ling som øye blik ke lig hjelp med mis tan ke om 
ektyma el ler pyoderma gan gre no sum.

Ved in fek sjon i hud og bløt de ler er van lig ste 
agens strep to kok ker el ler gule sta fy lo kok ker. 
Tegn på dype og mer al vor li ge in fek sjo ner kan 
være kraf ti ge smer ter som ikke står i for hold 
til kli nis ke funn, rask pro gre sjon, opp løs ning 
av in takt hud struk tur og ku tan gass pro duk-
sjon. Anam ne se er vik tig for å av dek ke po ten-
si el le smitt e kil der. Dett e vil ha be tyd ning for 
mik ro bio lo gis ke un der sø kel ser og be hand-
ling (1).

Pa si en ten bod de på gård med katt og sau er i om-
gi vel se ne. I for bin del se med fri tids ak ti vi te ter 
bruk te han spo ra disk hjelm. Pa si en ten had de 
ikke vært på rei se, og had de in gen for ut gå en de 
ledd smer ter, luft veis symp to mer el ler end ring i 
av fø rings møns ter. Han had de gått på sko le inn til 
få da ger før inn leg gel sen. Det var in gen hereditet 
for syk dom i fa mi li en.

Ved inn leg gel sen var pa si en ten i god all menn-
til stand med puls 120 slag/min, blod trykk 
130/80 mm Hg, rektaltemperatur 37,0 °C og re spi-
ra sjons fre kvens 16 pust/min. Kropps mas se in deks 
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var 28 kg/m2. Det var nor ma le funn ved un der sø-
kel se av munn hu len, hjer tet, lun ge ne, bu ken og 
un der eks tre mi te te ne, og det var in gen lym fa de-
no pa ti i arm hu le ne el ler lys ken. Lym fe knu ter over 
hal sen lot seg ikke pal pe re grun net in ten se smer-
ter.

Gutt en had de mul tip le, pu ru len te, nek ro tis ke 
ul ce ra sjo ner i nak ken, preaurikulært og i pan nen 
(fi gur 1 og 2).

Blod prø ver vis te leu ko cytt er 12,4 ∙ 109/l (re fe -
ranse om rå de 4,4�–�10,5 ∙ 109/l), nøytrofile gra nu lo-
cytt er 9,2 ∙ 109/l (2,1�–�7,1 ∙ 109/l), monocytter 1,26 ∙ 
109/l (0,3�–�0,6 ∙ 109/l) og CRP 52 mg/l (< 5), men el-
lers nor ma le ver di er av trom bo cytt er, krea ti nin, 
ALAT og kar ba mid. Urinstiks vis te 2+ på pro tei ner, 
el lers nor ma le funn.

Ul ce ra sjo ne ne had de opp stått i nær re la sjon til 
trykk punkt fra hjelm og i om rå der med akne i 
pan nen. Dett e gav mis tan ke om patergi. På bak-
grunn av anam ne se, kli nis ke funn og til nær met 
nor ma le infeksjonsparametre ble det mis tenkt 
im mu no lo gis ke sår, mest sann syn lig aty pisk pyo-
derma gan gre no sum.

Pyoderma gan gre no sum er en sjel den, ulce-
rativ hud syk dom av ukjent etio lo gi. Syk dom-
men til hø rer grup pen nøytrofile dermatoser, 
som his to lo gisk er as so siert med nøytrofil 
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in filt ra sjon, men uten tegn til in fek sjon (2). 
Pyoderma gan gre no sum er hyp pig as so siert 
med in flam ma to risk tarm syk dom, in flam ma-
to risk ar tritt og ma lig ni tet. Ka rak te ris tisk for 
syk dom men er at den kan star te el ler blus se 
opp i et om rå de ut satt for trau me, så kalt pa-
tergi. Patergi kan eks em pel vis opp stå i et ope-
ra sjons arr, rundt en sto mi el ler ved trykk mot 
hud. Den ulcerative va ri an ten av pyoderma 
gan gre no sum de bu te rer ofte som en pustel. 
Ul ce ra sjo nen er ka rak te ri sert av et pu ru lent 
og nek ro tisk om rå de sen tralt, om gitt av en 
rød-lil la, ofte ir re gu lær sår kant med un der-
mi ne ring (3). Pyoderma gan gre no sum er of-
test lo ka li sert til un der eks tre mi te ter, og kun 
i 5 % av til fel le ne be skre vet i hode- el ler nak-
ke re gi o nen (4). Van lig vis tren ger pa si en ter 
be hand ling med im mun sup pres si ve le ge-
mid ler, hvor av pred ni so lon er før s te val get (3).

Lo ka li sa sjo nen av ul ce ra sjo ne ne samt sår kan te-
nes ut se en de var ikke ty pisk for pyoderma gan-
gre no sum. Der for ble in fek sjon, ma lig ni tet og 
vas ku litt vur dert som mu li ge diff e ren si al dia gno-
ser. Bak te rio lo gisk dyrk ning av puss vis te spar-
som vekst av nor mal hud flo ra for en lig med ko lo-
ni se ring. Det var ikke opp vekst av Actinomyces 
el ler Nocardia, og sopp dyrk ning var ne ga tiv. Det 
var ikke hol de punk ter for my ko bak te ri er, og blod-
kul tu rer var ne ga ti ve.

CT ca put, col lum, tho rax og ab do men vis te in-
gen dype ab sces ser el ler tegn til ma lig ni tet. Som 
bi funn ble det be skre vet en 8 mm kan tet le sjon 
api kalt i høy re lun ge. MR ca put og col lum vis te 
hel ler ikke dy pe re ab sces ser el ler tegn til ma lig ni-
tet. Som bi funn ble det be skre vet lett slim hin ne-

for tyk kel se i ta ket av venst re sfenoidalsinus. His-
to lo gisk un der sø kel se av hud bi op si er av dek ket 
ikke tegn til vas ku litt, gra nu lo ma tøs in flam ma-
sjon el ler ma lig ni tet, men un der sø kel sen kun ne 
ikke ute luk ke dia gno sen pyoderma gan gre no-
sum.

Det ble ved inn leg gel se star tet be hand ling med 
pred ni so lon 50 mg × 1, som over åtte da ger ble økt 
til 90 mg × 1 (1 mg/kg). Pa si en ten fikk smer te -
pumpe, og sår skift ble ut ført i nar ko se. Be hand lin-
gen med dikloksacillin ble kon ti nuert. Ul ce ra sjo-
ne ne ble be hand let med hydrogel un der po ly ure-
tan pla ter; se ne re ble hydrogel er statt et av takro-
limussalve 0,1 %. Ett er 14 da gers be hand ling var 
det god bed ring med av ta gen de in flam ma sjon i 
sår kan ter og be gyn nen de epitelialisering fra kan-
te ne. Frem de les var ul ce ra sjo ne ne smer te ful le, og 
sår skift mått e gjø res i nar ko se. Prø ver for anti-
nøytrofilt cy to plas ma-an ti stoff (ANCA) ble be svart 
på sam me tid og vis te po si tiv anti-pro tei na se 3 
(PR3-ANCA) (5,1 IE/ml, re fe ran se om rå de < 1).

ANCA er spe si elt as so siert med pri mæ re vas-
ku litt er i små til mid dels sto re kar og sees ved 
til stan de ne gra nu lo ma tøs polyangiitt (tid li -
gere kalt Wegeners gra nu lo ma to se), mik ro sko-
pisk polyangiitt og eosi no fil gra nu lo ma to se 
med polyangiitt (tid li ge re kalt Churg–Strauss-
syn drom) (5). Hos pa si en ter med gra nu lo ma-
tøs polyangiitt med ANCA har 80�–�90 % PR3-
ANCA (6, 7). Imid ler tid kan ANCA også fore-
kom me ved blant an net in fek si ø se, ma lig ne 
og and re au to im mu ne syk dom mer (8–10).

Det ble dis ku tert tverr fag lig om til stan den kun ne 
være ledd i gra nu lo ma tøs polyangiitt. Pa si en ten 

had de ikke pas sen de symp to mer el ler funn fra 
øvre el ler ned re luft vei er, og kon troll av krea ti nin 
og urinstiks samt mik ro sko pi av urin gav ikke 
mis tan ke om ne fritt. Nyre bi op si var der for ikke 
in di sert. I til legg var det ikke his to lo gis ke funn i 
hud bi op si ene som un der støtt et dia gno sen gra-
nu lo ma tøs polyangitt. Den ten ta ti ve dia gno sen 
pyoderma gan gre no sum ble der for opp rett holdt. 
Pa si en ten ble fort satt be hand let med høye do ser 
pred ni so lon, og for å re du se re ri si ko for po ten -
sielle bi virk nin ger ble be hand lin gen sup plert med 
in fu sjon av infliksimab 5 mg/kg. Én uke se ne re ble 
smer te pum pen se po nert og prednisolondosen 
re du sert. Ved ut skri vel se ett er seks ukers opp hold 
var ul ce ra sjo ne ne fort satt un der fin til he ling. Gut-
ten ble fulgt vi de re med po li kli nis ke kon trol ler og 
var til tenkt be hand ling med infliksimab in tra ve-
nøst hver ått en de uke med sam ti dig grad vis re-
duk sjon av prednisolondosen.

Ved kon troll én må ned ett er ut skri vel se had de 
til stan den for ver ret seg med øken de smer ter og 
sek re sjon. Prednisolondosen ble der for økt fra 20 
til 40 mg dag lig. I til legg had de han ut vik let sinu-
sittsymptomer og ho de pi ne. Mu lig he ten for gra-
nu lo ma tøs polyangiitt ble igjen drøf tet tverr fag-
lig. CT av an sikts skje lett et vis te ut fyl ling av fle re 
si nu ser, men in gen tegn til skje lett de struk sjon. 
Bi op si fra luft veis slim hin ne var uten ve sent li ge 
pa to lo gis ke for and rin ger. Det ble mis tenkt bak te-
ri ell si nu sitt se kun dært til im mun sup pre sjon. 
Den ne ble for søkt be hand let med dikloksacillin 
og der ett er klaritromycin kom bi nert med dag lig 
salt vanns skyl ling, flutikasonfuroat og oksy meta-
zolin-ne se spray, men pa si en ten had de ikke eff ekt 
av be hand lin gen. Man fant fort satt ikke sik kert 
grunn lag for dia gno sen gra nu lo ma tøs polyan-

Fi gur 1  Ul ce ra sjo ner i nak ken (a) og preaurikulært (b) ved inn komst. Det var ri ke lig med pu ru lent sek re sjon. Sår kan ter og sår bunn var dek ket av tyk ke, gul bru ne kruster.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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giitt si den sinusittsymptomene var akutt opp-
stått, og for di hud for and rin ge ne både mor fo lo-
gisk og i bi op si kun ne pas se med pyoderma gan-
gre no sum.

Gra nu lo ma tøs polyangiitt er en nek ro ti se-
rende vas ku litt syk dom. Etio lo gi en er ukjent, 
og til stan den er sjel den: I en svensk stu die var 
in si den sen for barn (0�–�17 år) 1,4 per mil li on 
(11). Dia gno sen stil les van lig vis på bak grunn 
av kli nis ke funn som in flam ma sjon i øre-nese-
hals-om rå det, for and rin ger i ned re luft vei er 
el ler ne fritt – i kom bi na sjon med for høy e de 
inflammasjonsparametre og po si tiv ANCA, og 
helst be kref tet med po si tiv bi op si fra et affi -
sert or gan. Det er van lig med all menn sym -
ptomer som fe ber, ut mat tel se og vekt tap. 
Hud ma ni fes ta sjo ner kan fore kom me i 14�–�50 % 
av til fel le ne og er hyp pigst lo ka li sert til un der-
eks tre mi te ter. Van lig ste ku ta ne le sjo ner er 
pal pa bel pur pu ra, men symp tom bil det kan 
være po ly morft og om fatt e blant an net pyo-
derma gan gre no sum-lig nen de ul ce ra sjo ner, 
papler, noduli, ve sik ler, bullae, pe tek kier, ery-
tem og live do reticularis (12–16). Hos barn er 
det be skre vet acneiforme og follikulittlig-
nende papler (17). Oral aff ek sjon kan fore kom-
me i form av ul ce ra sjon el ler gin gi vitt (14, 18, 
19). Gra nu lo ma tøs polyangiitt er ube hand let 
as so siert med høy mor ta li tet. Tid lig dia gno se 
og be hand ling har be tyd ning for å for hind re 
 ir re ver si bel or gan ska de (20).

Én må ned se ne re var ul ce ra sjo ne ne nær mest til-
he let. Imid ler tid had de gutt en i lø pet av få da ger 
ut vik let kom plett vi sus tap på venst re øye. MR 

orbita vis te ut fyl te si nu ser, kon trast lad ning langs 
planum sphenoidale og an tatt aff ek sjon av ner-
vus opticus. Han ble ope rert med de kom pre sjon 
av ner ven, og det ble fun net polypøst vev i det 
ak tu el le om rå det. Bi op si vis te nek ro se med an-
tyd ning til geo gra fisk ka rak ter, men in gen ty de lig 
vas ku litt el ler tegn til granulomer. Utt alt be hand-
lings re frak tær si nu sitt i kom bi na sjon med po si tiv 
ANCA og his to lo gi gjor de at pa si en ten nå fikk 
dia gno sen gra nu lo ma tøs polyangiitt. Be hand lin-
gen ble end ret til metylprednisolon og rituksi-
mab. For søks vis fikk han også ini tialt tre do ser 
syklofosfamid for ras ke re be hand lings eff ekt. Pa-
si en ten had de god eff ekt av nytt be hand lings -
regime, både med hensyn til vi sus og sinusitt-
symptomer, og ul ce ra sjo ne ne ble full sten dig til-
he let.

Dis ku sjon

Hos vår pa si ent de bu ter te gra nu lo ma tøs po-
lyangiitt på en svært uvan lig måte. Pa si en ten 
ut vik let mul tip le, pu ru len te, nek ro tis ke ul ce-
ra sjo ner i hode-nak ke-re gi o nen som vi best 
kun ne be skri ve som aty pisk pyoderma gan-
gre no sum. Gjen nom se ne re litt e ra tur søk fant 
vi at Perry og med ar bei de re i 1968 be skrev en 
til stand med ul ce ra sjo ner som han gav nav-
net ma lign pyoderma. Dett e bil det var ka rak-
te ri sert ved pyoderma gan gre no sum-lig -
nende ul ce ra sjo ner i hode-nak ke-re gi o nen 
el ler øvre del av truncus. Ty pisk var det ul ce-
ra sjo ner preaurikulært (21). Dett e sam sva rer 
helt med fun ne ne hos vår pa si ent. Det er fle re 

ka sui stik ker som be skri ver ma lign pyoderma 
som ma ni fes ta sjon av gra nu lo ma tøs poly-
angiitt (22–26).

Bi op si fra affi  sert hud ved gra nu lo ma tøs 
polyangiitt kan i opp til 50 % av til fel le ne vise 
leukocytoklastisk vas ku litt, i noen til fel ler gra-
nu lo ma tøs in flam ma sjon, og i sjeld ne til fel ler 
geo gra fisk nek ro se. His to lo gis ke un der sø kel-
ser kan også vise uspe si fik ke perivaskulære 
lymfocyttinfiltrater. Di rek te immunfluore-
scens av hud bi op si kan gi ned slag av IgM og 
kom ple ment fak tor C3 rundt små kar i dermis 
(13, 14). Hos vår pa si ent ble det ikke fun net 
 ty pis ke tegn til gra nu lo ma tøs polyangiitt i 
 bi op si er tatt fra hud og ne se slim hin ne, kun i 
bi op si er fra slim hin ne fra si nus, som av dek ket 
geo gra fisk nek ro se. Ved ny gjen nom gang av 
hud bi op si er ett er at dia gno sen gra nu lo ma tøs 
polyangiitt var stilt, ble det fun net tegn til 
geo gra fisk nek ro se. Ka sui stik ken er en på min-
nel se om at diff e ren si al dia gno ser ikke kan 
ute luk kes på bak grunn av uspe si fik ke his to-
lo gis ke funn. Den il lust re rer at gra nu lo ma tøs 
polyangiitt kan være en dia gnos tisk ut ford-
ring og kre ve et bredt tverr fag lig sam ar beid. 
Pa si en ten føl ges i dag re gel mes sig av rev ma-
to log, og syk dom men er i ved va ren de re mi-
sjon.

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

Mott att 16.8.2018, før s te re vi sjon inn sendt 12.11.2018, 
 godkjent 3.12.2018.

Fi gur 2  Ul ce ra sjo ner i pannen (a) og nakken (b) ett er sår stell dag 4. Sår kan ter var mo de rat ery te ma tø se, ele ver te og stei le. Fle re ste der var sår kan ter un der mi ner te. Sår bun nen var 
dek ket med nek ro se og fib rin. Åpne ko me do ner i pan nen.
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KORT KA SUI  STIKK

Stikk ska de  
ved vak si ne ring av laks

En fiskevaksinatør in ji ser te ved et 
uhell en vak si ne do se i venst re tom-
mel. Ett er at akutt symp to me ne var 
bor te, fikk han ved va ren de smer ter 
og ned satt funk sjon i hån den. Det 
er vik tig at le ger kjen ner til hvor dan 
slike ska der skal be hand les, slik at 
man unn går al vor li ge kom pli ka -
sjoner.

En mann i 40-åre ne ble vur dert ved 
en ar beids me di sinsk po li kli nikk på 
grunn av smer ter og ned satt funk-
sjon i venst re arm. Pla ge ne had de 
opp stått ett er at han tre må ne der 
tid li ge re had de et ar beids uhell i for-

bin del se med ma nu ell vak si ne ring av fisk. 
Han bruk te sprøy te med be skytt el ses bøy le, 
men sprøy ten glapp li ke vel og traff tom me-
len. Hele inn hol det på 0,05 ml lakse vak si ne 
ble in ji sert. Pa  sien ten me ner ka ny len gikk inn 
i interfalangealleddet.

Uhel let skjed de tid lig om mor ge nen. I hen-
hold til be drif tens pro se dy rer ved selv stikk 
tok han Na prox en umid del bart ett er på. Han 

ring te en lo kal lege, men ved kom men de anså 
ikke at det var be hov for til tak. Ut over kvel den 
hov net fin ge ren opp, den ble rød og be tent 
(fi gur 1). Ett er hvert fikk han en rød stri pe opp-
over ar men og he vel se i arm hu len. Han føl te 
seg uvel ut over kvel den og natt en. Tre da ger 
ett er uhel let, da pa si en ten var kom met til 
hjem ste det, kon tak tet han sin fast le ge. Fast -
legen mis tenk te at det kun ne være ery si pe las 
og for skrev an ti bio ti ka og syk meld te ham. De 
syn li ge re ak sjo ne ne for svant i lø pet av ca. 14 
da ger. Imid ler tid fikk han lang va ri ge pla ger 
med smer ter og ned satt kraft i hån den og 
 pe rio de vis num men het i fing re ne. Han var 
syk meldt i lang tid.

Ved den før s te un der sø kel sen ved po li kli-
nik ken var det nor ma le funn ved in spek sjon 
av hen de ne samt nor mal og side lik be ve ge lig-
het i tom mel- og hånd ledd. Det var god og 
side lik mus kel fyl de i un der ar me ne og nor mal 
sen si bi li tet i beg ge hen der. Både Tinels tegn 
og Phalens test på venst re hånd var imid ler tid 
po si ti ve. Dett e ga mis tan ke om karpaltunnel-
syndrom. Ved hånddynamometri fant man 
sterkt ned satt kraft på venst re side sam men-
lig net med høy re.

Han ble hen vist til nev ro gra fi og til or to pe-
disk vur de ring. Ved nev ro gra fi ble det ikke 
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fun net hol de punk ter for ver ken karpaltun-
nelsyndrom el ler aff ek sjon av ulnarisnerven. 
Ved den or to pe dis ke un der sø kel sen var det 
in gen ob jek ti ve funn som kun ne for kla re pla-
ge ne. Or to pe den an be fal te an ti flo gis ti ka med 
tan ke på even tu elt ødem om kring ner ve ne. 
Pa si en ten fikk også en hånd ledds skin ne til 
bruk om natt en og støtt e ban da sje som han 
bruk te på dag tid. Av fy sio te ra peut fikk han 
råd om øv el ser.

Han ble grad vis bedre i ti den som fulg te. 
Om lag et halvt år ett er uhel let be gyn te han i 
jobb igjen, men ut før te da bare au to ma tisk 
vak si ne ring. Ved ny un der sø kel se ett er ca. ni 
må ne der fant man god be ve ge lig het i hånd-
ledd og fin ger ledd og in gen tegn til he vel ser. 
Kraf ten i hånd tryk ket var noe bed ret. Ytt er  li-
ge re en må ned se ne re tok han på ny kon takt 
for di venst re tom mel had de end ret seg. Det 
vis te seg at pul pa på fin ger tup pen had de 
 at ro  fi ert (fi gur 2).

Ved siste un der sø kel se, mer enn ett år ett er 
uhel let, var han i full jobb. Han sier dett e i stor 
grad skyl des god støtt e og til rett e leg ging fra 
ar beids gi ver. Han had de fort satt ikke gjen vun-
net nor mal kraft i venst re hånd, og han rap-
por ter te om ned satt fø lel se i tom me len. Dett e 
med før te at han had de be grens nin ger i hvil ke 
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ar beids opp ga ver han kun ne ut fø re. Han fore-
tar fort satt ikke ma nu ell vak si ne ring av fisk.

Dis ku sjon

Norsk opp dretts næ ring har i lø pet av de siste 
40 åre ne blitt en av de vik tig ste næ rin ge ne i 
lan det. Dett e in ne bæ rer også noen ut ford rin-
ger. En av de sto re ut ford rin ge ne er fiske syk-
dom mer. For å fo re byg ge slike syk dom mer 
fore går det om fatt en de vak si ne ring av laks og 
an nen opp dretts fisk. Mye av vak si ne rin gen 
fore går i dag au to ma tisk ved hjelp av vak si na-
sjons ma ski ner, men fort satt vak si ne res en 
stor an del av fis ken ma nu elt. Ved ma nu ell 
vak si ne ring tas én og én fisk i hån den, og vak-
si nen in ji se res i bu ken på fis ken (fi gur 3). Vak-
si ne rin gen fore går i stort tem po. En ope ra tør 
kan vak si ne re opp imot 25 000 fisk i lø pet av 
en dag. Van lig dose er 0,05�–�0,1 ml. Sprøy te ne 

som bru kes er ut styrt med en be skytt el ses -
bøyle for å re du se re fa ren for selv stikk, og det 
bru kes hans ker for å få et godt grep. Vak si ne-
ne er ba sert på mi ne ral ol je, til satt formali-
ninaktiverte bak te ri er og/el ler vi ra le an ti ge-
ner.

Ol jer som be nytt es i fiske vak si ner, er sterkt 
vevstoksiske, og in jek sjon kan med fø re tok-
sisk ødem med nek ro se og i vers te fall tap av 
hele el ler de ler av fin ge ren (1, 2). Det er der for 
vik tig at alle til fel ler av slike selv stikk raskt 
blir vur dert av lege. Ved stikk der hele el ler det 
mes te av do sen er blitt in ji sert i hånd el ler fin-
ger, må pa si en ten til ses av kir urg så snart som 
mu lig med tan ke på in ci sjon og skyl ling. Der-
som det bare er et risp med nå len, kan man 
av ven te an nen be hand ling enn smer te stil -
lende og be ten nel ses dem pen de mid ler, men 
pa si en ten må få be skjed om å kon tak te lege 
igjen der som det opp står kval me, slapp het 
el ler fe ber (1, 2). Selv stikk med fø rer van lig vis 

ikke in fek sjon, og an ti bio ti ka er der for sjel den 
in di sert (1, 3).

I den ak tu el le ka sui stik ken var det ikke tegn 
til nek ro se i akutt fa sen, men den se ne re at ro-
fi e rin gen av pul pa ty der på vevs ska de. Vi har 
in gen sik ker for kla ring på hvor for pa si en ten 
fikk et så lang va rig smer te for løp, men det er 
mu lig at ødem rundt ner ve ne kan ha vært 
med vir ken de. Den ned satt e kraf ten i hånd-
tryk ket kan skyl des smer te ne.

Det er vik tig at både ak tø re ne i bran sjen og 
le ger som mø ter per so ner som har vært ut satt 
for selv stikk, kjen ner til an be fa lin ge ne rundt 
slike uhell. Slik kan vi sør ge for at den som er 
ska det raskt kom mer til be hand ling og at be-
hand lin gen blir rik tig gjen nom ført.

Pa si en ten har sam tyk ket til at ka sui stik ken og bil de ne blir 
pub li sert.

Mott att 22.8.2019, før s te re vi sjon inn sendt 11.1.2019, 
 godkjent 23.1.2019.

Fi gur 1  Re ak sjon rundt stikk ste det ett er et ar beids uhell 
un der vak si ne ring av fisk.

Fi gur 2  At ro fi ert pul pa ca. ti må ne der ett er stikk ska de  
i tom me len un der vak si ne ring av fisk.

Fi gur 3  Ma nu ell vak si ne ring av laks. Foto: Phar maq
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Det pro ble ma tis ke odds for hol det

Odds for hol det (OR) er et hyp-
pig brukt mål på sam men heng 
mel lom eks po ne ring og syk dom 
i me di sins ke stu di er. Men hva 
be tyr det egent lig?

I forsk nings ar tik ler fin ner vi ut sagn som «det 
var en sig ni fi kant sam men heng mel lom eks-
po ne ring og syk dom (OR = 2,0, p < 0,05)». Hva 
sier imid ler tid en OR = 2,0? For melt er det en-
kelt. Det sier at odd sen for syk dom er 2,0 gan-
ger høy ere blant de eks po ner te enn blant de 
ikke-eks po ner te. Pro ble met er at for de fles te 
av oss er odds be gre pet van ske lig å for hol de 
seg til. I prak sis blir der for odds for hol det ofte 
for tol ket som en re la tiv ri si ko (RR), som for de 
fles te er et mer in tui tivt mål på sam men heng. 
De to må le ne er imid ler tid ikke sam men fal-
len de, og en slik for tolk ning kan der med falle 
uhel dig ut.

Odds for hol det og re la tiv ri si ko
La oss ta et eks em pel: Tenk på en si tua sjon 
hvor vi har én grup pe som er eks po nert for en 
gitt ri si ko fak tor, f.eks. røy king, og én grup pe 
som ikke er eks po nert. Anta at ri si ko en for syk-
dom er 0,025 blant de ikke-eks po ner te mens 
den er 0,05 blant de eks po ner te. Den re la ti ve 
ri si ko en er for hol det mel lom dis se to tal le ne, 
slik at RR = 0,05/0,025 = 2,00. Odd sen for syk-
dom er de fi nert som ri si ko en for syk dom delt 
på (1 – ri si ko en for syk dom), så odd sen blant 
de eks po ner te er 0,05/0,95, mens odd sen blant 
de ikke-eks po ner te er 0,025/0,975. Odds for hol-
det blir da for hol det mel lom dis se to brø ke ne. 
Reg ner man ut dett e, fin ner man OR = 2,05, 
alt så vel dig likt RR.

La oss nå ten ke oss en si tua sjon hvor ri si -
koen i de to grup pe ne er ti gan ger høy ere, alt-
så 0,25 blant de ikke-eks po ner te og 0,5 blant 
de eks po ner te. Fort satt er selv føl ge lig RR = 
2,00, men reg ner vi ut odds for hol det i den ne 
si tua sjo nen fin ner vi OR = 3,00, alt så gan ske 
for skjel lig fra RR. Ge ne relt vil all tid odds for-
hol det være «ster ke re» enn den re la ti ve ri si -
koen, tall mes sig. Med dett e me ner vi at OR 
> RR så len ge eks po ne rin gen øker ri si ko en for 
syk dom (OR / RR > 1), mens OR < RR i si tua sjo-

ner hvor eks po ne rin gen har en be skytt en de 
eff ekt (OR / RR < 1). Det er verdt å mer ke seg at 
der som RR = 1 (alt så in gen sam men heng mel-
lom eks po ne ring og syk dom) vil også OR være 
lik 1, og om vendt (ta bell 1). Vi sier ofte at vi kan 
for tol ke OR som RR der som ri si ko en (el ler 
sann syn lig he ten) for syk dom er «li ten», ty pisk 
sier vi mind re enn 10 %.

Som en kon se kvens av dett e hø rer man ofte 
at odds for hol det ikke kan bru kes i si tua sjo ner 
hvor ri si ko en er høy ere. Dett e er imid ler tid 
galt. Selv om odds for hol det ikke kan for tol kes 
som en re la tiv ri si ko, er det frem de les et gyl-
dig mål på sam men heng. Det må bare tol kes 
på en litt an nen måte.

An tall syke per fris ke per son
La oss nå ten ke oss at vi be ve ger oss inn i den 
ikke-eks po ner te po pu la sjo nen. Her tel ler vi 
opp an tall syke og fris ke, og vi kom mer til at 
for hver ti en de fris ke per son vi stø ter på, tref-
fer vi én syk per son. Odd sen for syk dom er da 
1/10. Til sva ren de kan vi be ve ge oss inn i den 
eks po ner te po pu la sjo nen. Her tel ler vi også 
an tall fris ke og syke og fin ner at for hver ti en de 
fris ke per son vi stø ter på, treff er vi to syke. 
Odd sen for syk dom i den ne po pu la sjo nen er 
alt så 2/10. Hvis vi nå er in ter es sert i odds for-
hol det (eks po nert/ikke-eks po nert), så er det 
for hol det mel lom dis se to tal le ne, alt så 2/10 
delt på 1/10, lik 2. Odds for hol det for tel ler oss 
alt så hvor man ge fle re syke vi treff er på per 
fris ke per son når vi sam men lig ner den eks po-
ner te og den ikke-eks po ner te po pu la sjo nen. I 
dett e til fel let er det dob belt så man ge syke per 
fris ke per son blant de eks po ner te som blant 
de ikke-eks po ner te.

Som for and re sta tis tis ke eff ekt mål opp gir 
man van lig vis odds for hol det sam men med et 
95 % kon fi dens in ter vall. Kon fi dens in ter val let 
gir oss in for ma sjon om hvor pre sist vi er i 
stand til å måle sam men hen gen mel lom eks-
po ne ring og syk dom. Det kan imid ler tid også 
tol kes som en hy po te se test, og vi kon klu de rer 
med at det er en sta tis tisk sig ni fi kant sam-
men heng mel lom eks po ne ring og syk dom 
der som kon fi dens in ter val let for odds for hol-
det ikke in ne hol der ver di en 1.

Hvor for bru ke odds for hol det?
Hvor for bru ker vi dett e må let på sam men-
heng når det er så van ske lig å for tol ke? Det er 

i ho ved sak to grun ner til det. For det før s te er 
det en kel te stu die de sign (klas sis ke ka sus-kon-
troll-stu di er) som ikke gir mu lig het for å be-
reg ne RR, men hvor OR kan be reg nes en kelt. 
For det and re er odds for hol det det na tur li ge 
eff ekt må let som kom mer ut av en av de mest 
bruk te re gre sjons mo del le ne våre, nem lig 
 lo gis tisk re gre sjon (en re gre sjons mo dell for 
bi næ re ut falls va riab ler) (1). Det fin nes ikke 
noen re gre sjons mo dell som på en til sva ren de 
måte pro du se rer en re la tiv ri si ko.

MAG NE THORESEN
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er pro fes sor ved Av de ling for bio sta tis tikk, Oslo 
sen ter for bio sta tis tikk og epi de mio lo gi, Uni ver si-
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Ta bell 1  Il lust ra sjon av for skjell mel lom re la tiv ri si ko  
(RR) og odds for hol det (OR) for for skjel li ge ver di er av  
sann syn lig he ten for syk dom blant de eks po ner te (p1)  
og de ikke-eks po ner te (p2).

RR OR

p1 = 0,1 p2 = 0,4 0,25 0,17

p1 = 0,01 p2 = 0,04 0,25 0,24

p1 = 0,1 p2 = 0,3 0,33 0,26

p1 = 0,01 p2 = 0,03 0,33 0,33

p1 = 0,1 p2 = 0,2 0,5 0,44

p1 = 0,01 p2 = 0,02 0,5 0,49

p1 = 0,01 p2 = 0,01 1 1

p1 = 0,02 p2 = 0,01 2 2,02

p1 = 0,2 p2 = 0,1 2 2,25

p1 = 0,03 p2 = 0,01 3 3,06

p1 = 0,3 p2 = 0,1 3 3,86

p1 = 0,04 p2 = 0,01 4 4,13

p1 = 0,4 p2 = 0,1 4 6
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Når det stor mer på top pen

Da han plut se lig sto på kan ten av stu pet i en stor kon flikt, fikk Tor In ge brigt sen be kref tet sin egen 
 mistan ke. 11 år som sy ke hus di rek tør var nok – og litt for len ge.

Jeg kan bli vel dig al vor lig.
Det er frost på syk kel hjel men, og 

pigg dek ke ne spra ker mot ja nu ar kald 
trom sø as falt. To av de tre Saab–ene han 
eier står på vin ter lag ring.

Tor In ge brigt sen har sagt ja til å la 
seg por trett e re i Tids skrif tet – hvis vi pres ser 
det inn ett er mø tet på uni ver si te tet og før 
klipp fisk mid da gen.

Han tril ler syk ke len og lå ser den uten for 
universitetskaféen mens han prø ver å sva re 
på om han har lett for å his se seg opp.

– Jeg er ikke en type som eks plo de rer el ler 
blir for ban na, men når jeg står i van ske li ge 
sa ker, har jeg en ten dens til å bli, ja, vel dig 
ty de lig.

Han drar litt på det.
– Al vor lig, om du vil.
Man må jo nes ten stil le et sånt spørs mål 

til en mann som ett er 11 år som di rek tør for 
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge gikk av 

på grunn av en stor og dra ma tisk uenig het 
om etab le rin gen av et PCI-sen ter i Bodø, en 
sak som ett er hvert ut vik let seg til å bli mye 
mer enn bare en fag lig de batt.

Mer om det se ne re.
For hvor dan en der egent lig en sin dig ori en-
te rings lø per fra Ind re Troms opp som sjef 
for over 6 000 hel se ar bei de re?

– Mye av mo ti va sjo nen min for i det hele 
tatt å gå inn i me di si nen stam mer nok hjem-
me fra. Fra opp veks ten, sier In ge brigt sen.

Han er inne i kafé var men, tar en kaff e-
slurk og for tel ler om opp veks ten på Se ter-
moen, 16 mil fra Tromsø.

– For eld re ne mine slet beg ge med kro nisk 
syk dom da jeg var ung. Mam ma had de 
hof te sli ta sje og pap pa sen føl ger ett er tu ber-
ku lo se. Jeg så gjen nom hele opp veks ten 
hvor dan de slet med hel sa og at de tid vis 
mått e rei se sør over for å få rik tig be hand-
ling.

Så kom 1970-åre ne og dis ku sjo nen om 
opp rett el sen av et uni ver si tet i Tromsø.  
Tor In ge brigt sen var ung, kan skje bare 12 år, 
men fikk med seg det de eld re gutt a snak ket 
om i for se tet på vei til ori en te rings løp  
i Ind re Troms.

– Jeg ble nok in spi rert av å høre me di sin-
stu den ten Sven Martin Almdal (se ne re hjer-
te kir urg, jour.anm.) prate varmt om et uni-
ver si tet i Tromsø, og for meg ble det med 
den ne bak grun nen helt na tur lig å stu de re 
me di sin i Tromsø, sier han, og leg ger til:

– Det hand let om å bi dra til at hel se tje nes-
ter skal le ve res likt over hele lan det.

Den ne grunn tan ken har In ge brigt sen hatt 
med seg i kar rie ren helt si den den gang.

– Mø tet med stu die by en Tromsø ble alt-
opp slu ken de. Jeg var en vel dig en ga sjert 
stu dent, for kla rer han, og fort sett er:

– Orien te ring, lang renn, stu dent po li tikk 
– alt mått e vike for me di si nen.
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Han ble un der stu die ti den sam men med 
hun som i dag er kona. Hun var sy ke plei er 
på Nev ro ki rur gisk av de ling og in vi ter te den 
unge bar du dø len på ett er fes ten til av de lin-
gens ju le bord.

– Av de lings sje fen var, hel dig vis for meg,  
i sær de les godt hu mør den kvel den, sier 
In ge brigt sen og smi ler.

– Ja, så gan ske seint utpå kvel den kom det 
en in vi ta sjon om å ta kon takt ett er endt 
stu die. Den ne la jeg meg på sinne.

Så noen år se ne re, ett er tur nus tje nes te  
i Narvik, ban ket In ge brigt sen på den nev ro-
ki rur gis ke døra, fikk inn pass – og så seg ikke 
til ba ke.

Le det sto re om stil lings pro ses ser
– Hus ker du din før s te le der opp ga ve?

In ge brigt sen trek ker på smilebåndet.
– Jeg hus ker i hvert fall en av de før s te 

le der ak ti ge opp ga ve ne mine. Som blod- 
 fersk nev ro kir urg fikk jeg an sva ret for hele 
ut styrs ut stil lin gen på skan di na visk nev ro -
kir ur gisk kon gress i Tromsø. Dett e ka oset 
med le ve ran dør sam ta ler og øko no mi sty ring 
var ho ved inn tekts kil den til hele kon gres sen. 
In ge brigt sen holdt imid ler tid ho det kaldt 
og rod de det hele i land. Av de lings sjef Jens 
Hugo Trum py var me get for nøyd med sin 
nye di sip pel, og de nes te åre ne ven tet sta dig 
fle re le der opp ga ver.

In ge brigt sen had de teft for dett e.
I 2007, da In ge brigt sen had de noen års 

er fa ring som sjef på nev ro ki rur gisk av de-
ling, ble det klart at den svært så po pu læ re 
sy ke hus di rek tø ren gjen nom 23 år, fol ke -
kjære, so si a le og ek sen tris ke Knut Schrø der, 
skul le gi seg.

«Det er in gen hem me lig het at de ut ford-
rin ge ne Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge 
står for an vil kre ve en enorm inn sats. Vi  
må finne ut hvem som skal ta tak i den 
vold som me ut ford rin gen dett e kre ver»,  
sa da væ ren de sty re le der Jo han Pett er Bar-
lind haug til avi sa Nord lys den gang.
– Føl te du på et press da du skul le ta over  
for en så mar kant di rek tør som Schrø der 
had de vært?

– Nei, det var fak tisk helt OK, sva rer In ge-
brigt sen raskt.

– Knut var en på dri ver for min le der kar -
riere og en nær vei le der i over gangs fa sen.  

Vi had de jo hatt jevn lig kon takt noen år da 
jeg var av de lings sjef og han var di rek tør.

Til tross for Schrøders kyn di ge vei led ning 
og en ar beids lys ten og mo ti vert In ge brigt-
sen, ble det en tøff start som di rek tør for en 
or ga ni sa sjon i vold som vekst.

– Sy ke hu set voks te enormt i de åre ne  
rett før jeg tok over. Det var fle re sam men -
slåin ger og om rå der det skul le ta an svar for. 
Først kom psy kia tri en, så kom am bu lan se-
tje nes ten og så kom Long year by en sy ke hus 
inn, der ett er lo kal sy ke hu se ne i Narvik og 
Harstad, for kla rer han, og fort sett er en ga-
sjert:

– Or ga ni sa sjo nen ble de siste åre ne før 
Knut slutt et om trent tre dob let i stør rel se.  
De an satt e var vant til en kort vei opp til 
le del sen.

Med en eks plo siv vekst til over 6 000 
 an satt e så In ge brigt sen på det som en 
 umu lig ar beids må te.

– Folk var vant til å dis ku te re nes ten alle 
sa ker med di rek tø ren. Sånn var lik som 
kul tu ren. Be slut nin ger ble ikke sett på som 
en de li ge før di rek tø ren had de god kjent det 
og sagt sitt. Det var det umu lig å vi de re fø re 
når or ga ni sa sjo nen var blitt så stor. Vi mått e 
sam le av de lin ge ne i kli nik ker og opp rett e et 
nytt le der sjikt.

Ikke alle var for nøyd med den nye di rek -
tørens le der stil.

– Man ge or ga ni sa to ris ke ni vå er var og er 
en ut ford ring for di det opp står et skille 
mel lom grunn pla net og top pen. For vent nin-
gen om at jeg skul le ta stil ling til en hver sak, 
og mis nøy en med at di rek tø ren ikke var til 
ste de over alt, syn tes jeg var van ske lig, sier 
han.

Li ke vel els ket In ge brigt sen å lære om 
po li tis ke pro ses ser og ar beids me to der.
– Kan man bli litt låst til egne me nin ger  
og idéer ett er fle re år som sy ke hus di rek tør?

– Jeg tror ikke bare at det kan skje, jeg tror 
det er helt uunn gåe lig.

Han rett er seg opp i ryg gen og ut dy per:
– Jeg ten ker at man rett og slett blir lei. 

Selv i en di rek tør jobb blir det noe re pe ti tivt 
over det hele, og det er slett ikke sik kert at 
man mer ker det selv. For det and re kom mer 
man inn med et sett idéer, som ofte er gode, 
men med det tem po et og ar beids pres set 
som er i en sånn jobb, er det van ske lig  
å være krea tiv på nytt og på nytt over så 
man ge år. Det tred je og siste er at det opp-
står en viss sli ta sje. Det er all tid noen sa ker 
man ikke kla rer å løse. Bi virk nin ge ne drar 
man med seg som en grad vis stør re rygg-
sekk. På et tids punkt må man leg ge den 
rygg sek ken fra seg og la noen and re over ta. 
Sett i ett er tid satt jeg nok litt for len ge som 
di rek tør.
– Hvor for?

– En topp le der bør ge ne relt ikke sitt e 
len ger enn ti år av de grun ne ne jeg nett opp 
nevn te, og det fin nes det fak tisk evi dens for. 
Det ble gjel den de for meg, ten ker jeg, sier 
han og leg ger til:

– Så fin nes det selv sagt unn tak, med Knut 
Schrø der som et åpen bart eks em pel.

Kob let til frykt kul tur
Per so nal sa ker var det som kun ne hol de 
In ge brigt sen vå ken om natt a.

I de siste åre ne som di rek tør mått e In ge-
brigt sen hånd te re de batt er om det som ble 
om talt som en frykt kul tur ved sy ke hu set. 
Ord som kneb ling, dår lig mel de kul tur, 
trus ler, til syns sa ker, høyt kon flikt ni vå og 
dår lig le del se ble brukt. En lands om fatt en de 
un der sø kel se om pasientsikkerhetskultur  
i 2016 plas ser te Uni ver si tets sy ke hu set Nord-
Norge på sis te plass.

– Det var en kre ven de pe ri ode. Mel de kul-
tu ren vår var ikke god nok.

In ge brigt sen blir ty de lig:
– Men å kalle det frykt kul tur var uhen-

sikts mes sig. Det løs te jo in gen ting. Når man 
bruk te dett e be gre pet, lag de man en slags 
de fi ni sjon på at dett e ikke kun ne pra tes om. 
Det i seg selv ble en stor kom mu ni ka sjons -
utford ring, sær lig når det hand let om per so-
nal sa ker der vi som le de re har taus hets plikt.
– Hvor dan var det å bli så ty de lig kri ti sert for 
det noen men te var en for tøff og di rek te 
le der stil?

– Det gikk ikke vel dig inn på meg per son-
lig. De som sto meg nær i den ne pe ri oden 
kri ti ser te meg fak tisk for det mot satt e, at  
jeg var for snill og ett er gi ven de.
– Ja, noen har sagt at du kan være naiv?

– Det er nok dess ver re rik tig. Det er noe jeg 
selv sy nes har vært en av mine stør ste svak-
he ter som le der. Dett e med frykt og at man 
knytt et det di rek te til meg som topp le der, 
me ner jeg ble brukt som et re to risk grep for 
å få fram et po eng.

De batt en roet seg noe fram mot 2018, og 
In ge brigt sen had de be gynt å plan leg ge sin 
opp si gel se.

Han føl te at ho ved opp dra ge ne han fikk  
da han til tråd te, var full ført.

Lo kal sy ke hu se ne i Narvik og Harstad var 
godt inn lem met, han had de or ga ni sert 
sy ke hu set inn i kli nik ker og skapt øko no-
misk hand lings rom for in ves te rin ger.

Et pa si ent ho tell til 400 mil li o ner, et PET–

«Jeg så gjennom hele 
oppveksten hvordan de slet 
med helsa og at de tidvis måtte 
reise sørover for å få riktig 
behandling»

«Selv i en direktørjobb blir  
det noe repetitivt over det hele,  
og det er slett ikke sikkert at 
man merker det selv»
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I ett er tid har man inn røm met at sam ta len 
had de høy tem pe ra tur.

Avi sen iTrom sø var blant de før s te som 
skrev at Telle hev det å ha mott att det hun 
opp fatt et som per son li ge trus ler fra In ge-
brigt sen. Se ne re fulg te opp slag i Da gens 
Medisin og VG. Til iTrom sø sa In ge brigt sen 
at han ikke had de fram satt trus ler mot Telle, 
men un der stre ket sam ti dig at han had de 
re spekt for at hun opp fatt et sam ta len slik 
hun gjor de.

His to ri en en der med at In ge brigt sen sier 
opp som di rek tør 5. feb ruar 2018.
– Ang rer du på te le fon sam ta len?

In ge brigt sen snur seg i so fa en.
– Nei, jeg gjør ikke det.
Han åp ner syk kel ves ka og tar fram kro nik-

ken han selv pub li ser te da re vi sor fir ma et 
PwC var fer dig med sin gransk nings rap port 
av hen del ses for lø pet i sep tem ber 2018.

Han er nøye med å si det sam me som han 
sa den gan gen.

– For meg var det helt nød ven dig og helt 
rik tig å fram fø re det jeg opp fatt et som et 
 vel dig vik tig bud skap. Og så mis for sto hun 
meg dess ver re og føl te seg tru et. Det var 
selv føl ge lig ald ri min me ning, og det har  
jeg be kla get. Det jeg også har be kla get, er  
at for men på sam ta len flytt et fo kus bort fra 

TOR IN GE BRIGT SEN

Født 1963

Cand.med., Uni ver si te tet i Tromsø 1988

Tur nus le ge, Narvik Sykehus 1988�–�89

Ph.d., Uni ver si te tet i Tromsø 1998

Di rek tør, Uni ver si tets sy ke hu set Nord–Norge 
2007�–�18

Pro fes sor II, Uni ver si te tet i Tromsø 2007�–�18

Pro fes sor I, Institutt for kli nisk me di sin, 
Uni ver si te tet i Tromsø 2019–

Over le ge, Nev ro ki rur gisk sek sjon, Uni ver si-
tets sy ke hu set Nord–Norge 2019–

sen ter til 500 mil li o ner og en ny sy ke hus fløy 
til 1,6 mil li ar der had de reist seg.

– Jeg var nes ten helt fer dig, fø ler jeg. Det 
enes te som gjen sto var åp nings se re mo ni ene 
på de nye byg ge ne og den for mel le be slut-
nin gen om å bygge et nytt sy ke hus i Narvik. 
Pla nen var å si opp un der det siste sty re-
møtet før som me ren 2018 og så for melt gå 
av ved årets slutt, sier han.

Slik gikk det som kjent ikke.

PCI-sa ken
11. de sem ber 2017. Det er to da ger til sty ret  
i Hel se Nord skal be hand le det som al le re de 
har blitt en be tent sak i Nord-Norge. Spørs-
må let er om man skal opp rett e et sen ter for 
ut blok king av hjer tets kran så rer (PCI-sen ter) 
i Bodø. Fag mil jø et i Tromsø ra ser, og sa ken 
har al le re de blitt ut satt fle re gan ger. Di rek-
tør In ge brigt sen de ler vur de rin ge ne til et 
sam let fag mil jø ved sitt eget sy ke hus og er 
en klar mot stan der av et PCI-sen ter i Bodø. 
Han me ner fag mil jø et i Tromsø vil svek kes 
og kjem per, som all tid, for re gi on funk sjo-
nen til Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge.

Han tar en te le fon til da væ ren de sty re -
leder i Hel se Nord, Ma ri an ne Telle.

Te le fon sam ta len har si den blitt vi den 
kjent.
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sel ve sa ken og over på min per son. Jeg opp-
fatt er at det bi dro til at det ble fatt et en 
dår lig be slut ning. I det per spek ti vet er jeg 
selv føl ge lig vel dig mis for nøyd med den 
sam ta len, sier han.

PwC pek te på fle re lov brudd i hånd te rin-
gen av kon flik ten, og både da væ ren de sty re-
le der i Hel se Nord, Ma ri an ne Telle, da væ -
rende sty re le der ved Uni ver si tets sy ke hu set 
Nord-Norge, Jorhill An dre as sen, ad mi nist re-
ren de di rek tør Lars Vor land i Hel se Nord  
og In ge brigt sen selv fikk kri tikk.

In ge brigt sen leg ger til:
– PwC-rap por ten er et so lid styk ke ar beid 

som in ne hol der vik ti ge læ rings punk ter for 
alle ak tø re ne i sa ken. Den er off ent lig til gjen-
ge lig. Per son lig øns ker jeg å leg ge sa ken bak 
meg.
– Var dett e den tøff es te pe ri oden du had de 
som di rek tør?

– Det må man vel si, ja. Det tøff es te var 
pe ri oden fram til jeg be stem te meg for  
å slutt e. Å bli ut satt for mas si ve an kla ger  
i me dia som man ikke kjen ner seg igjen i, 
det er be las ten de.
– Kol le g er av deg me ner den ne dra ma tis ke 
av slut nin gen over skyg get din 11 år lan ge 
inn sats for sy ke hu set. Har Hel se Nord tak ket 
deg av for job ben du gjor de?

– Nei.
– Hva sy nes du om det?

– Litt klø ne te.
In ge brigt sen smi ler og sier ikke mer.

– Du har gått over i en pro fes sor stil ling ved 
Uni ver si te tet i Tromsø. Hvor dan sy nes du 
Hel se Nord dri ves i dag?

– Jeg har de siste 2�–�3 åre ne ment at uni ver-
si tets sy ke hu sets re gi on funk sjo ner for hele 
lands de len ikke pri ori te res høyt nok. Det 
ar bei det hå per jeg noen and re nå over tar  
og fo ku se rer på, sier han.

Mer fri tid, fle re ve te ran bil treff
In ge brigt sen har satt fra seg di rek tør rygg-
sek ken med de tun ge opp ga ve ne.

Nå skal han fors ke, vei le de stu den ter og 
dok tor grads kan di da ter (noe han også 
 gjor de som di rek tør) og ha litt mer fri tid.

Ar beids uka va rer ikke len ger all vå ken tid 
fra søn dag kveld til fredag ett er mid dag.

– Jeg ser fram til mer fri tid, smi ler han.
Han pus ter litt.

– Hva gjor de du før s te fri dag ett er at den 
dra ma tis ke PCI-sa ken had de roet seg og du 
had de sagt opp?

– An ta ge lig vis gikk jeg på ski el ler les te 
bil an non ser på Finn.

Det er sånn han kob ler av best, for kla rer 
han.

Ski- og hytt e tu rer i Ind re Troms med kona, 
el ler ve te ran bil mek king og ve te ran bil treff.

Sist nevn te drar han også kona med seg på.

– Til som me ren er det Saab-treff i Ne der-
land. Jeg hå per vi kom mer oss dit, smi ler 
han.

Det ble man ge kam per for In ge brigt sen. 
De fles te av dem var gi ven de, iføl ge ham selv.

– Jeg har triv des vel dig godt. Det har vært 
ar tig å for stå hele sy ste met, og jeg har hatt 
svært gode kol le g er rundt meg. Man læ rer 
hvor dan sam fun net fun ge rer; stor tin get, 
re gje rin gen og så vi de re. Det gir en eks tremt 
bred kon takt fla te, fra stats mi nis ter og kron-
prins i den ene en den til ren holds per so nell 
på kon to ret i den and re en den, sier han, og 
fort sett er:

– Det jeg har satt størst pris på var å bi dra 
til det som var min ori gi na le mo ti va sjon til 
å stu de re me di sin, nem lig å bygge et li ke -
verdig og godt nord norsk hel se ve sen – som 
mine for eld re ikke fikk da de var syke. Det  
å jobbe med å vi de re ut vik le oss som et full-
ver dig uni ver si tets sy ke hus, samt byg ge pro-
sjek te ne våre, har vært svært mo ti ve ren de 
for meg, sier han, og leg ger en ga sjert til:

– Al ler mest stolt er jeg kan skje over IT-løs-
nin gen som gir pa si en te ne til gang til den 
elek tro nis ke pa si ent jour na len. Min gam le 
sjef Jens Hugo Trum py be gyn te å sen de kopi 
av epi kri ser og po li kli nikk no ta ter til pa si en-
te ne i 1990-åre ne, og Knut Schrø der inn før te 
dett e som en ru ti ne for hele sy ke hu set. Det 
var min idé å gjø re hele pa si ent jour na len 
til gjen ge lig elek tro nisk, og det er in spi re -
rende å se at løs nin gen vi ut vik let nå rul les 
ut i hele lan det via helsenorge.no. Jeg me ner 
at dett e be myn di ger pa si en te ne og un der-
støtt er pa si ent med virk ning. Det å kun ne 
bi dra til slike fram skritt har gitt gle de  
i hver da gen, kan man si.

Av noen blir Tor In ge brigt sen kri ti sert som 
en for tøff le der, av and re blir han hyl let som 
en fag lig sterk mann som løf tet Uni ver si tets-
sy ke hu set Nord-Norge et steg vi de re.

Ikke én dag ang ret han på at han ble 
 di rek tør.
– Kan du sav ne di rek tør job ben i dag?

Han smi ler.
– Nei, fak tisk ikke. Jeg var vel dig klar for  

å slutt e. Det jeg har likt minst har vært 
 ram pe lys funk sjo nen som føl ger med en 
sånn stil ling, avis opp slag, sce ne opp tre de ner, 
ta ler og bil der, sier han, og leg ger til:

– Det blir hel dig vis ikke man ge slike opp-
drag len ger, hum rer han og fes ter sik ker-
hets li na før en fo to se sjon på kan ten av et 
52 me ter høyt pa si ent ho tell.

MARTIN HO TVEDT
martin@hotvedt.no
Uni ver si tets sy ke hu set Nord–Norge

«Jeg har de siste 2–3 årene ment 
at universitetssykehusets 
regionfunksjoner for hele 
landsdelen ikke prioriteres 
høyt nok»
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Oli ver Sacks – om an ger, 
nevrolitterær gle de  
og em pa ti

For 22 år siden intervjuet jeg Oliver Sacks i Oslo og skrev en oppsum- 
mering av møtet og mitt inntrykk av mannen. Ett er å ha lest hans 
selv bio gra fi On the Move har jeg fått nye tan ker ikke bare om nes to-
ren, men også om eget liv og spe si elt om det å være dok tor.

En eld re kol le ga sa for man ge år 
si den at han lær te mer me di sin  
av en kel te skjønn litt e ræ re bø ker 
enn av fag litt e ra tur. Ett er hvert 
som jeg er blitt eld re, kjen ner jeg 
meg igjen i dett e og ten ker at 

skjønn litt e ra tur gjør det lett e re å gjen kjen ne 
og for stå de men nes ke ne man mø ter som 
dok tor. En kel te for fatt e re som selv er le ger, 
skri ver gode bø ker som kan le ses som 
skjønn litt e ra tur, men som byg ger helt el ler 
del vis på be skri vel se av pa si en ter og me di-
sins ke fe no me ner.

En av dis se er Oli ver Sacks, en bri tisk nev-
ro log som skrev en rek ke bø ker in spi rert  
av nev ro lo gis ke pa si en ter og fe no me ner 
(fi gur 1). Hans selv bio gra fi On the Move  
ble ut gitt rett før han døde i 2015 (1). Jeg  
traff ham i 1997 og skrev en rap port fra  
dett e mø tet som jeg tror re flek ter te en skuf-
fel se over en mann jeg had de be und ret ut 
ifra for fatt er ska pet hans (2). En av de mest 
kjen te bø ke ne er The Man Who Mis took His 
Wife for a Hat som be står av et knip pe av 
his to ri er om pa si en ter med uli ke nev ro lo -
giske til stan der med til dels bi sar re symp to-
mer (3). Awakenings om hand ler ut prøv ning 
av levodopa på pa si en ter som had de over-
levd en en ce fa litt epi de mi fle re tiår før,  
men som på grunn av se kve le nær mest var  
i kataton til stand (en ceph a li tis lethargica) 
(4). Den ne bo ken ble fil ma ti sert med Ro bin 
Williams i rol len som Sacks og Ro bert de 
Niro som pa si en ten Leo nard L.

Sacks var født i Lon don i 1933, men flytt et 
til USA rett ett er at han var fer dig ut dan net 
lege. Selv om han ikke søk te om å bli ame ri-
kansk stats bor ger, flytt et han ald ri til ba ke  
til Stor bri tan nia. Fa mi li en var en ut pre get 
le ge fa mi lie. Mo ren Mu ri el El sie Lan dau 
(1895�–�1972) var en av de før s te kvin ne li ge 
kir ur gene i Stor bri tan nia. Fa ren og to av tre 
brød re var all menn prak ti ke re. Han had de 
nær fa mi lie spredt over fle re land, bl.a. 
 Is ra el, og Sacks be skri ver mor somt både  
om opp hold i kib butz og god kon takt med 
fle re fjer ne slekt nin ger. Sacks’ for hold til Fi gur 1  Oli ver Sacks uten for hu set sitt i New York 12. sep tem ber 1996. Foto: James Es tin / NTB Scan pix

45
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for eld re ne og ikke minst til den ene bro ren 
som had de schi zo fre ni, be skri ves godt og 
ær lig i hans bio gra fi.

Sø ken ett er me nings fylt ar beid
Fra ung al der var Sacks in ter es sert i na tur -
viten skap og fa sci nert av Sig mund Freud  
og Char les Dar win. Len ge vur der te han å bli 
bio log, og al le re de som gutt un ge had de han 
laget en kje mi lab i hu set han voks te opp i. 
Øns ket om å fors ke kom ett er at han flytt et 
til USA som fer dig lege og ett er hvert nev ro-
log. Han fikk en stil ling ved et la bo ra to ri um 
for nev ro vi ten skap der han skul le fors ke på 
mye li nets egen ska per. I bio gra fi en skri ver 
han inn sikts fullt og un der hol den de om 
hvor for han, og spe si elt hans over ord ne de, 
skjøn te at la bo ra to rie forsk ning ikke lå  
for ham. Han klar te å mis te alle sine hånd-
skrev ne no ta ter for di han fes tet dem for 
dår lig bak på mo tor syk ke len (!), og han 
øde la en svært kost bar sen tri fu ge for di det 
hav net ham bur ger smu ler i den. Til slutt 
«mis tet» han alt mye li net han had de brukt 
må ne der på å eks tra he re. Ett er dett e ble han 
pent an mo det om å finne en an nen kar rie re-
vei. I en mig re ne kli nikk opp da get han hvor 
in ter es sant hver av his to ri e ne til pa si en te ne 
var og at de alle had de sin egen per son li ge 
ver sjon av mig re ne. Da han fore la sin sjef 

det før s te ma nu skrip tet til bo ken Mi grai ne 
(5) ble sje fen ra sen de – og Sacks av skje di get. 
Se ne re vis te det seg at den sam me pro fes so-
ren pub li ser te ut drag av dett e ma nu skrip tet 
un der eget navn. Sacks ble først klar over 
dett e ty ve ri et da hans egen, en de li ge ver sjon 
ble ut gitt.

I 1970-åre ne var det uvan lig å skrive om 
me di sin slik Sacks gjor de det, og selv om 
hans bø ker fikk gode om ta ler i ge ne rell 
presse, var det ofte taust fra det me di sins ke 
mil jø et. Sær lig gjaldt dett e Awakenings, 
his to ri en om en ceph a li tis lethargica. Sacks 
had de al le re de fått pub li sert fire brev til 
re dak tø ren i The Lan cet i 1970 om den kli -
niske ut prøv nin gen av levodopa mot den ne 
syk dom men. Nett opp taus he ten, skep si sen 
og til dels ute sten gel sen skri ver han en del 

om. Dett e gikk hardt inn på ham. Sam ti dig 
føl te han seg som en del av en tra di sjon  
og et fag mil jø og had de blant an net hyp pig 
skrift lig kon takt med den kjen te rus sis ke 
nev ro psy ko lo gen Alexander Lu ria (1902�–�77).

Oli ver Sacks bi dro ikke bare til å gjø re 
nev ro lo gis ke til stan der og syk dom mer mer 
kjent for leg folk, men også ved å øke den 
fag li ge for stå el sen av hvor dan hjer nen vir-
ker. The Man Who Mis took His Wife for a Hat 
lå på New York Times’ best sel ger lis te i 26 
uker.

His to ri e ne i bø ke ne hen tet han fra uli ke 
ar beids for hold i in sti tu sjo ner som pleie-
hjem (der blant an net pa si en te ne ram met 
av en ceph a li tis lethargica opp holdt seg), fra 
nev ro lo gis ke po li kli nik ker og sen ge pos ter, 
men også gjen nom brev fra pa si en ter og 
på rø ren de som kjen te seg igjen i det han 
skrev. I bo ken The Island of the Co lor Blind (6) 
for tel ler han om hvor dan han opp søk te 
om rå der i ver den hvor be stem te til stan der 
fore kom hyp pi ge re, for eks em pel to tal far ge-
blind het og en spe si ell form for motornev-
ronsykdom i kom bi na sjon med par kin so -
nisme. Han ble pro fes sor ved både Co lum-
bia Uni ver si ty Med i cal Center og New York 
Uni ver si ty School of Medicine. I 2008 ble 
han ut nevnt av dron ning Eli sa beth II til 
Com mand er of the or der of the British 
Em pi re.

Mat, kropp og sex
I bio gra fi en be skri ver Sacks sine sta di ge 
kropps li ge end rin ger og va ri e ren de vekt. 
Han had de i lik het med sin far et un der lig 
for hold til mat. Han spis te alt som var til-
gjen ge lig, men glem te også å spi se hvis 
ma ten ikke var nett opp dét. Al le re de før han 
flytt et fra Lon don be gyn te han med vekt løf-
ting. Dett e ble mer utt alt da han flytt et til 
USA hvor han fant et mil jø han kun ne kon-
kur re re i. Der spis te han seg opp for å kun ne 
løf te i uli ke vekt klas ser. Han opp nåd de til  
og med å løf te im po ne ren de 575 pund 
(260,8 kg) i rykk (løf te tung vekt for an krop-
pen som kre ver at man sett er seg dypt ned 
på huk) og fikk til nav net Dr. Squat (dr. Rykk). 
Han ang ret se ne re på dis se «ung doms ryk -
kene» og slet med gjen tatt e quadricepsrup-
turer og smer ter res ten av li vet.

Han var også ak tiv i mo tor syk kel mil jø er 
og plei de – dels ale ne – å kjøre lan ge tu rer 
hele hel gen (fi gur 2). Han els ket fart, men  
da han fikk en kom pli sert ska de i bei net 
ett er mø tet med en man ne vond okse i den 
nors ke fjell hei men, ble han red de re for 
ska der. Opp le vel sen og re ha bi li te rings pro-

Fi gur 2  Oli ver Sacks på en av sine kjæ re mo tor syk ler i 1956, året han fyl ler 23 år. Foto: Char les Cohen / Knopf

«Oliver Sacks bidro ikke 
bare til å gjøre nevrologiske 
tilstander og sykdommer mer 
kjent for legfolk, men også ved 
å øke den faglige forståelsen  
av hvordan hjernen virker»
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ses sen ble selv føl ge lig til en bok: A Leg to 
Stand On (7). Men helt til han døde var han 
opp tatt av å være i be ve gel se og syn tes han 
tenk te best når han svøm te.

I ti den da han sær lig strev de med sin 
pro fe sjo nel le rol le, men også and re iden ti-
tets spørs mål, mis bruk te han en rek ke 
 stoff er, spe si elt am fe ta min. Han treng te  
til slutt me di si ner for å sove og am fe ta min 
for å hol de seg vå ken. En kvin ne lig kol le ga 
fikk ham om si der til å inn se at han holdt på  
å øde leg ge seg selv. Da be gyn te han i te ra pi 
og klar te å kom me ut av mis bru ket.

Sacks kom ut av ska pet over for fa mi li en  
i 1950-åre nes Storbritiannia. Ho mo fi li var på 
den ti den for budt, og hans egen mor sa at 
hun skul le øns ke han ald ri had de blitt født. 
Sacks tror at det for mo ren kan skje ble for 
mye å ha både en sønn med schi zo fre ni og 
en som var ho mo fil. De snak ket ald ri mer 
om hans leg ning, og han opp fatt et at hun 
ak ku rat på dett e punk tet var hard og ubøye-
lig. Be merk nin gen for fulg te ham res ten  
av li vet og han føl te seg hem met og skyld -
betyn get med hen syn til egen sek sua li tet. 
Han for tel ler åpent om få, kor te og til dels 
pro ble ma tis ke ero tis ke be kjent ska per frem 
til han var 40 år. Der ett er had de han in gen 
sek su al part ner på 35 år. Først i en al der av  
75 traff han en mye yng re mann, Bil ly Hayes, 
også for fatt er, som ble hans sam bo er og 
kjæ res te. Han skri ver rø ren de om opp le vel-
sen av å høre til og å ha noen å dele hver-
dags li ge ting med, å be tro seg til og å lig ge 
på ar men hos.

Jeg skri ver, der for er jeg
Sacks var en skri ven de per son (fi gur 3).  
Han skrev om fatt en de og nitidige no ta ter 
om sine pa si en ter, no ta ter som si den ble til 
bø ker. Han før te dag bok, en vane han selv 
be skrev som «tal king to my self». Det lå all tid 
en no tat bok ved sen gen om det skul le kom-
me noen ide er i lø pet av natt en. Han had de 
pa pi rer ved bas sen ger og ved ba de ste der og 
stop pet gjer ne bi len for å skrive når tran gen 
kom over ham.

Til sy ne la ten de skrev han det mes te for 
hånd med en fyl le penn. Selv da han var 
dø en de, fort satt e han å skrive, noe det ble 
bok av ett er hans død (The Ri ver of Conscious-
ness) (8). Han kor re spon der te også med en 

rek ke per so ner. Bio gra fi en hans er ba sert 
nett opp på dag bok no ta ter og brev til slekt-
nin ger og ven ner samt for fatt e re og vi ten-
skaps menn (stort sett) som han be und ret. 
Det får meg til å ten ke på hva som blir igjen 
ett er oss, data ge ne ra sjo nen. Jeg, som ikke  
en gang vet hvor dan jeg skal for hind re at 
Mi cro soft slett er ka len de ren min ett er ett år, 
ville umu lig kun ne re pro du se re mitt liv slik 
Sacks gjor de. Bre ve ne er også vik ti ge for di de 

gir ham støtt e, mu lig het til å sett e ord på 
fø lel ser og å re flek te re over hen del ser. En  
av dem som på grunn av dett e sto ham 
nær mest, var hans tan te Len, mo rens søs ter, 
som også ak sep ter te hans ho mo sek sua li tet 
fullt ut og støtt et og opp munt ret hans for-
fatt er skap. Kan vi få sagt det sam me i en 
e-post el ler an sikt til an sikt (ikke på Face!) 
som det vi kan i et brev? Ett er å ha lest hans 
bio gra fi får jeg selv lyst til å skrive mer, ikke 

Fi gur 3  Oli ver Sacks skrev be stan dig, her uten for tog sta sjo nen i Ams ter dam. Foto: Lo well Hand ler

«Etter å ha lest hans biografi  
får jeg selv lyst til å skrive mer»
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ESSAY

alt jeg ikke spur te Sacks om den gan gen jeg 
in ter vju et ham for Axonet i 1997, for eks em-
pel om pa si en te ne, for hol det til for eld re ne, 
be ho vet for be ve gel se og ikke minst hva 
som fikk han til å skrive så godt. Min nys-
gjer rig het var ikke stor nok til å over skyg ge 
min opp fat ning av ham som en ute luk -
kende ei en dom me lig, gam mel mann som 
had de skre vet noen in ter es san te bø ker.  
Men jeg var 34 år. Kan skje er det, som Sacks 
selv skri ver, slik at em pa ti en kom mer med 
al de ren. Em pa ti gjør at man blir bedre til  
å skrive og be skri ve – og den gjør oss til 
bedre dok to rer.

KRIS TIN ØRSTAVIK
krorstav@ous-hf.no
er dr.med., spe sia list i nev ro lo gi og i kli nisk nev ro -
fysio lo gi, med spe si al kom pe tan se in nen nev ro mus-
ku læ re til stan der. Hun er sek sjons le der og over le ge 
ved Sek sjon for sjeld ne nev ro mus ku læ re til stan der 
og En het for med fød te og ar ve li ge nev ro mus ku læ re 
til stan der, Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

var Jonathan Cole, en bri tisk kli nisk nev ro -
fysio log. Cole skrev se ne re fle re vi ten ska pe  -
lige ar tik ler om hvor dan per so ner som 
mis ter all aff e rent nev ral in for ma sjon ett er 
syk dom fun ge rer. Ut gangs punk tet for dis se 
ar tik le ne var grun di ge kli nis ke og nev ro -
fysio lo gis ke stu di er av én pa si ent, Ian Wa ter-
man. Også dett e ble til en bok, med for ord 
av Sacks (8).

Ett er dett e har Jonathan Cole skre vet fle re 
bø ker om å leve med uli ke nev ro lo gis ke 
dia gno ser. Han har også pub li sert man ge 
ar tik ler om Wa ter man og lig nen de pa si en-
ter. Både Sacks og Cole har be skre vet pa si en-
ter med en de talj rik dom og em pa ti som 
gjør at vi gjen nom å huske per so nen også 
hus ker dia gno sen bedre.

Sam men med en av mine nors ke pa si en-
ter med lig nen de sy ke his to rie var jeg så 
hel dig å få møte Wa ter man og Cole for noen 
få år si den. I regi av Cole del tok min pa si ent 
og Wa ter man i nev ro fy sio lo gis ke eks pe ri-
men ter for å av dek ke hvor dan hånd be ve gel-
ser plan leg ges ce re bralt. Stu di en ble ny lig 
pub li sert (9).

An ger
On the Move hand ler ikke så mye om an ger 
som om hva det vil si å være men nes ke, med 
feil og mang ler, og om hvor dan Sacks kom til 
å skrive fan tas tisk nevrolitteratur. Men først 
og fremst for tel ler den om en utro lig gle de 
over li vet og det å leve i den ne ver de nen.

Hvor for vil jeg til slutt skrive om an ger?  
Jo, for di jeg nå i en al der av 56 år ang rer på 

bare et es say, men også brev. Mon tro om det 
frem de les er mu lig å kjøpe fyl le pen ner?

Suk sess og em pa ti
Hvor dan opp nåd de han en slik suk sess?  
I en om ta le av bio gra fi en skri ver en jour -
nalist i ma ga si net The At lan tic: «Sacks  
opens him self to rec og ni tion, much as  
he has opened the lives of others to being 
rec og nized in their full ness» (1). Gjen nom 
sine be skri vel ser av men nes ker med uli ke 
dia gno ser klar te Sacks å få oss til bedre  
å for stå hvor dan det er å leve med en dia-
gno se. Han had de man ge stu den ter og 
yng re le ger som kom til ham for å lære. 
Hans prin sipp var at man til eg net seg kunn-
ska pen om en dia gno se bedre hvis man 
satt e seg or dent lig inn i enkeltkasuistikker. 
Da han fun der te på å skrive Awakenings, 
vis te han en del av no ta te ne sine til en for -
fatter kol le ga, Tom Dunn. Ett er pub li se ring 
skrev Dunn be geis tret til Sacks og inn røm-
met at han først had de vært be kym ret da 
han les te no ta te ne, for di de mang let em pa ti. 
Men i slutt pro duk tet, som Sacks bruk te 
man ge år på, mang let ikke len ger em pa ti en. 
Iføl ge Dunn var det umu lig å være en god 
for fatt er om man ikke vis te em pa ti for sitt 
per son gal le ri, men at for fatt er em pa ti en 
gjer ne kom med al de ren.

En av dem som øns ket å stu de re hos Sacks, 

Fi gur 4  Un der teg ne de med Sacks i 1997. Foto: Ragnhild 
Ørstavik
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«Hans prinsipp var at man 
tilegnet seg kunnskapen  
om en diagnose bedre hvis 
man satte seg ordentlig inn  
i enkeltkasuistikker»
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Il lust ra sjon: Tony Miller

For vand lin gen

Kaf kas no vel le For vand lin gen min ner oss om vår sår bar het og at vi 
alle kan falle uten for. Da Gre gor Sam sa en mor gen 

våk net av uro li ge drøm mer, 
fant han seg selv i sen gen 
for vand let til et di gert, uhyr lig 
kryp. Slik åp ner den be røm te 
no vel len For vand lin gen av 

Franz Kafka (1). In sekt sce na rio et i no vel len 
er ab surd, men ap pel le rer til en ge ne rell 
men nes ke lig frykt: tenk om jeg blir syk,  
hva om jeg fal ler uten for, hva om jeg plut se-
lig ikke kan ut fø re et inn tekts brin gen de 
 ar beid? Fra å være sønn og ho ved for sør ger  
i en fa mi lie på fire, blir Sam sa i lø pet av en 
natt «ein ungeheures Ungeziefer», et enormt 
ska de dyr.

Sam sa fø ler seg som den sam me, men er 
fy sisk for and ret og opp fatt es av and re som 
an ner le des og ek kel. Fa mi li en vi ser in gen 
em pa ti el ler in ter es se, og i man gel på et 
språk som and re for står, blir han ale ne med 
sine tan ker og en der fryk te lig en som i en 
krok i eget hus. Først får han van lig mat av 
søs te ren, der ett er res te mat, og til slutt får 
han knapt nok i seg noe å spi se, svin ner hen 
og blir bor te.

Å falle uten for
An ner le des het, uten for skap og em pa ti  
(el ler man gel på dett e) er sen tra le tema 
både i teks ten og i sam fun net vårt. Sam ti dig 
be ly ses en åpen bar urett fer dig het: Sam sa 
har gjort sitt beste i ar bei det som om rei -
sende han dels mann, og fa mi li en har nytt 
godt av dett e. Når han ikke len ger kan ut fø re 
ar bei det, har han in gen ver di. Ky nis men  
til hans nær mes te kjen ner in gen gren ser,  
til slutt øns ker de ham død. Tan ke ne går til  
den eld re som ufri vil lig lig ger i sen gen det 
mes te av da gen på sy ke hjem, til bar net med 
sam men satt e van s ker som får et man gel fullt 
me di sinsk til bud og til den al vor lig psy kisk 
syke som i må neds vis har stått på ven te lis te 
for be hand ling. Sam sa var en helt van lig 
mann. For and ring el ler ulyk ker kan ram me 
alle. Noen av oss hav ner på gata, noen stre-
ver med rus pro ble mer.

Sam ti dig pe ker teks tens sym bo likk på noe 
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som ven der inn over: Hva om jeg selv li der 
sam me skjeb ne, blir al vor lig syk, for and res, 
ikke kla rer å for sør ge meg selv? Kafka pre-
sen te rer skrekk sce na rio et der in gen bryr seg.

Em pa ti og an ner le des het
Em pa ti er ut le det av det tys ke or det «Ein-
fühlung» som i øken de grad ble tatt i bruk 
fra 1800-tal let, opp rin ne lig en be teg nel se for 
å opp nå økt for stå el se av kunst (2). Or det er 

satt sam men av det gres ke en som be tyr 
«inn» og pa thos, «fø lel se» el ler «li del se»,  
alt så inn fø lel se; å leve seg inn i and res tan ker 
og fø lel ser (3). Or det sier oss noe vik tig: Vi  
er både del ta ker og til sku er på sam me tid, 
både in nen for og uten for, slik vi er når vi 
le ser For vand lin gen.

Kafka (1883�–�1924) voks te opp blant mid -
delklas sen i Pra ha i en jø disk, tysk språk lig 
fa mi lie. Selv om han var be visst sin fa mi lie-
bak grunn, reg net han seg selv for å være på 
si den av den jø dis ke kul tu ren. På et tids-
punkt er klær te han seg som ate ist og gikk 
på so sia lis tis ke mø ter. Sine siste le ve år 
 be gyn te han imid ler tid å in ter es se re seg 
sta dig mer for jø disk kul tur og språk (4–6). 
Som del av en mi no ri tet og med den vok -
sende an ti se mitt is men fikk han kjen ne på 
hvor dan det var å være del av en stig ma ti-
sert grup pe. Off ent li ge de batt er om eu ge-
nikk og ra se  hygie ne rør te seg al le re de len ge 
før det for ri ge år hund re skif tet, og i sine siste 
år vur der te han å flytt e til Pa le sti na.

Kaf kas øns ke var å bru ke tid på å skrive, 
men han mått e ut dan ne seg in nen et yrke 
som ga inn tje ning til li vets opp hold. Ett er  
å ha stu dert jus job bet han lan ge ar beids -
dager i for sik rings bran sjen. Det ble li ten tid 
til å skrive. Da ge ne gikk med til å tje ne til 
li vets opp hold, det var det som ga ham ver di 
i fa mi li ens øyne. Til slutt fikk han tu ber ku -
lose, som gjor de at hal sen svul met opp. Han 
klar te ikke å ta til seg næ ring og døde i 1924, 
bare 40 år gam mel (4–6).

Et in sekt blir til et men nes ke
I Haruki Murakamis no vel le Sam sa in Love 
speil ven des for vand lin gen i et like ab surd 

sce na rio som hos Kafka. Et in sekt våk ner en 
mor gen og er blitt til Gre gor Sam sa (7). En 
skul le kan skje ten ke at det mes te ord ner seg 
da, men Sam sa er like usik ker, uten for og 
for tum let som men nes ke. Han er redd for  
å gå ut, er sek su elt for vir ret og ute av kon-
troll. Teks ten er både tra gisk og hu mo ris tisk. 
Å for stå ver den og for sø ke å «pas se inn» er 
uan sett ikke en kelt.

«Det er når vi tren ger det som mest at vi 
leng ter ett er noen som mø ter det for tap te 
blikk, kom mer nær og vil oss vel. En ten 
trøb be let er kreft cel ler, he ro in el ler hjer ne-
slag, tren ger vi en fol ke sjel som er opp dratt 
til om sorg ikke ut stø ting, for stå el se ikke 
dom», skrev Per Fu gel li (8). Litt e ra tu ren 
min ner oss om vår sår bar het og vårt fel les 
an svar for hver and re.

MIA TUFT
miatuft@neuropsychology.no
er nev ro psy ko log og ar bei der til dag lig med sjeld ne 
epi lep si re la ter te dia gno ser i Oslo uni ver si tets  syke-
hus.
For fatt eren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

Franz Kafka i 1923. Foto: Wi ki me dia commons
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The Gui nea Pig Club

Man ge bri tis ke pi lo ter fikk al vor li ge brann ska der un der den an nen 
ver dens krig. I man gel av stan dar di sert kir ur gi var be hand lin gen 
eks pe ri men tell, og re kon struk sjo ne ne var både in no va ti ve og til dels 
bi sar re. Pa si en te ne som var inn lagt i må neds vis, ut vik let et unikt 
fel les skap på sen ge pos ten. De brann ska de de, som hu mo ris tisk så 
på seg selv som «gui nea pigs», etab ler te der for The Gui nea Pig Club.

Un der den før s te ver dens krig 
ble det gjort sto re frem skritt 
in nen for plas tikk- og re kon-
struk tiv kir ur gi. Skytt er gravs-
kri gen gjor de at hode, hals  
og skuld re var eks po nert, og 

det var et be ty de lig an tall maxillofaciale 
bløtvevsskader (1). Blant an net had de den 
new zea lands ke kir ur gen Sir Har old Gil li es 
(1882�–�1960) be hand let tu sen vis av pa si en ter 
– der iblant 2 000 hardt ska de de sol da ter 
ett er slaget ved Som me. Gil li es ut vik let 
tek nik ker der hudtransplantat og bløtvevs-
lapper ble brukt for re kon struk sjon av 
 ska der. Først og fremst som liv red den de 
kir ur gi, men i øken de grad også for å be va re 
funk sjon og ut se en de (2–4).

Mo der ni sert krig fø ring og brann ska der
I mel lom krigs ti den skjed de det en be ty de lig 
mo der ni se ring av både vå pen og krig fø ring, 
med vi de re ut vik ling av mis si ler og øken de 
sat sing på luft fart (3, 4). Man inn så raskt  
at en slik krig fø ring ville føre til enda mer 
om fatt en de bløtvevsskader sam men lig net 
med den før s te ver dens krig. Bri te ne star tet 
der for tid lig med å etab le re spe sia li ser te 
be hand lings sent re for plas tikk- og maxillo-
facialkirurgi. Gil li es, kir ur gen fra den før s te 
ver dens krig, had de som opp ga ve å for de le 
og ko or di ne re den be gren se de eks per ti sen 
som fan tes til dis se sent re ne. Blant an net 
ut pek te han sin egen fett er, Ar chi bald 
 McIndoe (1900�–�60), også fra New Zealand,  
til å lede et sen ter i East Grinstead sør for 
Lon don (5). McIndoe (fi gur 2) skul le se ne re 
vise seg å bli en mann for his to rie bø ke ne  
og en plas tikkir ur gisk pio ner.

Det tok nem lig ikke lang tid ett er ut brud-
det av den an nen ver dens krig før pa si en te ne 
strøm met inn og McIndoe og hans team ble 
satt på prø ve. Spe si elt un der luft slaget Battle 
of Britain som me ren 1940 var på gan gen 
stor. Det er an slått at hele 4 500 pi lo ter og 
pas sa sje rer over lev de fly styrt i åre ne 1940�–�45 
(6). Man ge av dis se had de be hand lings kre-
ven de bløt vevs- og brann ska der.

Fi gur 1  Il lust ra sjon av en av stands lapp (tube pedicle) teg net av Mollie Lentaigne – en ung, bri tisk kvin ne som var an satt 
på Queen Vic to ria Hospital – for å il lust re re McIndoes kir ur gi. Il lust ra sjon: East Grinstead Museum, ett er be hand let av 
Tids skrif tet.
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Det sto re an tal let brann ska der skyld tes 
ja ger fly enes cock pit som ikke var brann -
sikret. Pi lo te ne fikk kraf ti ge for bren nin ger 
da fly ene styr tet som ild ku ler mot bak ken. 
Ofte rakk el ler klar te de ikke å ut lø se fall-
skjer men tid lig nok. Dess uten kun ne ben-
sin tan ke ne eks plo de re i lufta. Re sul ta tet  
av dett e var brann ska der som ty pisk var 
lo ka li sert til an sikt, hals og hen der – ofte  
kalt air man’s burn (5, 6). Om lag 200 av 
 pa si en te ne end te opp med al vor li ge brann-
ska der i hele an sik tet (7). Be hand lin gen av 
slike brann ska der var kom pli sert og ri si ko-
fylt. Ofte kun ne et be hand lings for løp hos 
McIndoe be stå av en se rie på 10�–�15 ope ra sjo-
ner over en pe ri ode på fle re år (8, 9). En kel te 
gjen nom gikk over 70 inn grep (6).

Salt vanns bad og ele fant snab ler
McIndoe var rask med å kri ti se re den 
 da væ ren de brann ska de be hand lin gen over-
for hel se myn dig he te ne, det bri tis ke luft for-
sva ret og sine kol le g er (5–7). Ved kri gens 
start be sto be hand lin gen av syre inn satt e 
kom press di rek te på brann ska det hud. 

Tan ken var å få sår over fla te ne til å koa gu le re 
og på den må ten re du se re ek su da sjon, væs-
ke tap og død (5–7). Sy re be hand lin gen med-
før te der imot økt in fek sjons fa re (ofte sep-
sis), kon trak tu rer, nek ro se og et til nær met 
umu lig ut gangs punkt for en på føl gen de 
re kon struk sjon. Brann ska de de fing re ble 
ubru ke li ge og sti ve. Arr pre ge de øye lokk 
med før te corneaskader og blind het (6).

Da per so na let ob ser ver te at det gikk langt 
bedre med pi lo te ne som had de styr tet i Den 
eng els ke ka nal, valg te de i ste det å star te 
opp med salt vanns bad og -kom press. I til-
legg ut før te de kir ur gisk debridement og  
la på vaselinkompress og topikale an ti bio -
tika (sul fo na mi der) (3–6). Slik klar te de  
å re du se re kon trak tur dan ning og opp nåd de 
en sår bunn som var langt mer eg net for 
se ne re re kon struk sjon som for eks em pel 
hudtransplantat. De nye pro se dy re ne min-
net i stor grad om mo der ne brann ska de -
behand ling (10).

For å re kon stru ere bløtvevsdefekter hen-
tet McIndoe vev fra blant an net mage, bryst 
og over eks tre mi te te ne. Tek nik ken om fatt et 
så kal te av stands lap per, hvor man høs ter  
en vevs lapp fra en an nen kropps re gi on og 
trinn vis fø rer den ne mot de fek ten. Av stands-
lap pe ne var en vi de re fø ring av en tek nikk 
ut vik let av fett e ren Gil li es – kalt The tubed 
pedicle (3, 4, 9). Her høs tet de en vevs lapp fra 
ma gen, rul let den sam men til en tube og 
syd de det mot satt e en de styk ket inn i friskt 
vev på en arm. Lap pen ble der ett er væ ren de 
slik i ukesvis inn til den had de blitt godt 
vaskularisert. Den ble der ett er skå ret av fra 

ma gen, frem de les fes tet til over eks tre mi te-
ten, og sydd inn på den ska de de kropps -
delen (fi gur 1). Der ett er ven tet man ytt er li -
gere noen uker før lap pen i sin hel het ble 
flytt et til an sik tet. Bløtvevsdefektene ble på 
den må ten dek ket av friskt, kroppseget vev.

Det var ikke uvan lig at man ge av pa si en -
tene ved sy ke hu se ne gikk rundt med hver 
sin «stilk», el ler «ele fant sna bel» (trunk) som 
en kel te kal te den (fi gur 3) (3). For å op ti ma li-
se re re kon struk sjo nen fikk pa si en te ne også 
tann pro te ser, glass øy ne og pa ryk ker (3).

Ho li stisk re ha bi li te ring  
og The Gui nea Pig Club
Den ka ris ma tis ke plas tikki rur gen McIndoe 
skil te seg ut blant offi  se rer og kol le g er. Blant 
an net be hand let han pa si en ter fra de uli ke 
mi li tæ re gra de ne likt og av skaff et all seg re-
ge ring på sy ke hu set (1). Ved an sett el sen  
i Royal Air Force var han opp tatt av å være en 
si vilt an satt kir urg og ikke en høyt ran gert 
offi  ser (4, 6).

McIndoes al tru is me og god hjer tet het kom 
også til utt rykk gjen nom hans re vo lu sjo ne-
ren de re ha bi li te ring. Han had de ob ser vert 
at pa si en ter fra den før s te ver dens krig slet 
med å bli re in te grert i sam fun net, og ble 
sti mu lert til å for sø ke en mer ho li stisk, 
psy ko so si al til nær ming (1–5). Må let hans  
var at pa si en te ne skul le re tur ne re til or di -
nære liv og ikke ende opp som ar beids lø se, 
iso ler te og de pri mer te. Han gikk der for 
ak tivt inn for å fo re byg ge umen ne ske lig gjø-
ring og in sti tu sjo na li se ring av pa si en te ne, 
blant an net ved å fylle li vet på sen ge pos ten 

Fi gur 2  Sir Ar chi bald McIndoe. Foto: East Grinstead Museum Fi gur 3  Pa si en ter med av stands lap per (trunks). Foto: East Grinstead Museum

«Da personalet observerte  
at det gikk langt bedre  
med pilotene som hadde 
styrtet i Den engelske kanal, 
valgte de å starte opp med 
saltvannsbad»
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med hver dags li ge små og sto re gle der  
(6,  fi gur 4). På Queen Vic to ria Hospital var 
det der for liv lig mu sikk, bloms ter og dame-
pla ka ter på sen ge pos ten. Pa si en te ne kun ne 
opp be va re øl un der sen ga, og sam men 
ar ran ger te de pia no kvel der med all sang, 
golf tur ne rin ger, ki no be søk og pub tu rer  
i Lon don. De fikk i til legg gå med egne klær 
el ler mi li tær uni for mer (5, 11, 12). Dis se til -
take ne styr ket mo ra len og fel les ska pet.

McIndoe og sy ke hus per so na let hjalp også 
ak tivt med den so si a le re in te gre rin gen (6). 
Man ge pa si en ter var redd for å opp hol de  
seg blant ukjen te uten for sy ke hu set, og fle re 
had de al le re de blitt for latt og så ret av kjæ-
res ter og fa mi lie. McIndoe ar ran ger te der for 
fore drag for lo kal sam fun net om be hand lin-
gen de ut før te på sy ke hu set og ba så de 
lo ka le om å in vi te re pi lo te ne hjem til seg. 
In for ma sjons ar beid og lo kal sam funns en ga-
sje ment om gjor de skam til stolt het, og de 
brann ska de de ble sta dig mer re spek tert  
i byen. Ki no se ter ble holdt av, og pi lo te ne  
ble in vi tert ut på dans (3). East Grinstead  
ble raskt kjent som «the town that didn’t 
sta re» (5–11). Pa si en te ne lær te å ikke la seg 
sje ne re og be gren se av ska de ne. Sta dig fle re 
ble ut skre vet og re tur ner te til nok så or di -
nære liv. Fak tisk var hele 80 % av pa si en te ne 
ved sy ke hu set tje nes te dyk ti ge ett er endt 
be hand lings opp hold (7). Fle re av McIndoes 
pa si en ter ble gift og tok ut dan ning. En kel te 
ble le ger, én av dem plas tikki rurg (5–7).

Fyl le sy ke en søn dag mor gen i 1941 
 be  stemte en grup pe pa si en ter å dan ne  
The Gui nea Pig Club (5–7). Klubben skul le 

sam le de ska de de pi lo te ne og gjø re det 
enk le re å hol de kon tak ten ett er ut skriv ning. 
McIndoe var godt an sett, man ge kal te ham 
Ma es tro, og han ble der for ut nevnt som 
klub bens før s te pre si dent. Klubben had de 
eget ma ga sin, logo og sang, hvor de to før s te 
lin je ne er: «We are McIndoe’s army, we are 
his gui nea pigs. With dermatomes and 
pedicles, glass eyes, fal se teeth and wigs» (3).

Hva lær te vi?
McIndoes inn sats for og be hand ling av 
brann ska de de pa si en ter har gjort ham til en 
av de mest be tyd nings ful le plas tikki rur ge ne 
i det 20. år hund ret. Hans idé og ut for ming 
av sen ge pos ten ut gjor de et av de før s te 
«te ra peu tis ke sam fun ne ne» og il lust re rer 
vik tig he ten av li ke menn (6). Han var på 
man ge om rå der en pio ner i me di si nen. 
Se ne re pub li ka sjo ner har do ku men tert at 
opp mot 30 % av brann ska de ofre sli ter med 
mo de ra te til al vor li ge psy kis ke og/el ler 
so si a le van s ker (13–14). McIndoe ar bei det 
ak tivt for å unn gå dett e gjen nom re ha bi li te-
ring av pa si en te ne og en ga sje ring av lo kal-
sam fun net. En slik psy ko so si al til nær ming 

er nå et vel etab lert be hand lings prin sipp  
i brann ska de be hand lin gen og an sett som 
sen tralt for å iva re ta pa si en ten (15–17).

The Gui nea Pig Club fort satt e i ti den ett er 
den an nen ver dens krig. Klubben ar ran ger te 
år li ge gjen for en in ger og holdt kon takt li vet 
ut (fi gur 5). Det var en klubb for sam hold, 
støtt e og ka me rat skap. Un der en gjen for e-
ning i 1949 møtt es 225 livs gla de «for søks -
kani ner» (gui nea pigs), og det ble kon su-
mert 3 000 flas ker øl, 125 flas ker whis ky og 
72 flas ker sher ry (7).

Dess ver re døde McIndoe helt uven tet  
i 1960. Prins Phil lip, her tu gen av Edin burgh, 
tok da over som pre si dent (5). Ved gjen for-
enin gen i 2007 ble klub ben opp løst grun net 
det lil le an tal let gjen væ ren de med lem mer 
og de res hel se (12).

His to ri en om McIndoe og The Gui nea Pig 
Club er unik, og man ge har latt seg in spi re re 
av til nær min gen til pa si en ten og fa get.

Bil de ma te ria let er pub li sert ett er til la tel se fra East 
Grinstead Museum som over en år rek ke har sam ar bei-
det med The Gui nea Pig Club og Queen Vic to ria Hospital 
(https://www.eastgrinsteadmuseum.org.uk/gunea-pig-
club/gui nea-pig-pa tient-archive/).

CHRIS TOF FER AAM ING VALD SEN
c.a.ingvaldsen@medisin.uio.no
er lege ved Av de ling for plas tikk- og re kon struk tiv 
kir ur gi, Riks hos pi ta let, og kli nisk sti pen diat ved 
Institutt for kli nisk me di sin, 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.

Fi gur 4  Hver dags lig stem ning i salt vanns ba det på Queen Vic to ria Hospital. 
Foto: East Grinstead Museum

Fi gur 5  Gjen for en ing med The Gui nea Pig Club og McIndoe. Foto: East Grinstead Museum

«McIndoe gikk aktivt 
inn for å forebygge 
umenneskeliggjøring  
og institusjonalisering  
av pasientene»
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Lege hu mor – fin nes det?

LIT TE RA TUR
1 Bjørneboe J. Bes tia li te tens his to rie. Still he ten. Oslo: Gyl den dal Norsk Forlag, 

2002: 7.
2 Bjørneboe J. Bes tia li te tens his to rie. Fri he tens øye blikk. Oslo: Gyl den dal Norsk 

Forlag, 2002: 96.

For noen uker si den traff jeg en kol le ga som opp lev de 
pen sjo nist li vet som me nings løst.

Han had de pro ble mer med å for stå at sam fun net ikke len ger had de 
bruk for hans kom pe tan se og lan ge kli nis ke er fa ring. Det gikk ikke 
én dag uten at han sav net pa si en te ne og kol le g ene. Han men te han 
grad vis had de mis tet både hår og hu mør, uten at han der med trod-
de hu mø ret satt i hå ret. Fra den ny inn kjøp te so fa en had de det blitt 
mye sport på tv i vin ter. Han trod de han kun ne takke sin fy sio te ra-
peut kone for at han fore lø pig had de unn gått lig ge sår. Men han var 
rask til å un der stre ke at han også gikk mye. Mest på toa lett et og  
i be gra vel ser. Når han satt i be gra vel ser, klar te han ikke løs ri ve seg 
fra tan ken om at han nå ryk ket enda en plass frem i køen.

I siste møte i dok tor klub ben øns ket et med lem å drøf te det han 
kal te for selv høy ti de lig he ten i norsk me di sin. Han had de i vår lil le 
me di sins ke an de dam møtt fle re kol le g er som han ikke nøl te med  
å kalle nar sis sis ter – selv høy ti de li ge per so ner med mang len de selv-
inn sikt, selv iro ni og so si al kom pe tan se. De snak ket uav brutt om sitt 
fa vo rittema, nem lig seg selv. Yd myk het var helt fra væ ren de. Bak de 
ufor dra ge li ge bed re vi te re skjul te det seg gjer ne en skjør ego struk-
tur, og de var ytt erst krenk ba re. Vårt med lem var kom met til at jo 
mind re selv inn sikt, jo mind re selv iro ni. Han men te at folk som var 
ute av stand til å le av seg selv, kun ne være helt sik re på at and re 
gjor de det.

Han min net om at vi alle er klov ner på li vets sce ne. Han si ter te 
Jens Bjørneboe som i sine bø ker ofte hyl let det av vi ken de. Bjørneboe 
men te vi alle er mer el ler mind re for styr ret: «… jeg vet at ver den er 
et sy ke hus, be fol ket med pa si en ter», «… i den ne sto re kli nik ken er 
også le ge ne sinns li den de» (1). El ler: «Hvor latt e ren mang ler be gyn-
ner sinns syk dom men. Hver gang jeg har hatt an led ning til å iaktt a 
ut brudd av en psy ko se el ler en førs te rangs kli nisk angst nev ro se,  
har sig na let vært gitt i fra væ ret av hu mor, – i det øye blikk man tar 
ver den helt al vor lig, er man po ten si elt sinns syk. Hele kuns ten å lære 
seg å leve be tyr å hol de fast på latt e ren; uten latt e ren er ver den et 
tor tur kam mer …» (2).

I dok tor klub ben er vi eni ge om at hu mor ikke er til å spøke med. Vi 
tror hu mor er en vik tig og nød ven dig mot vekt til all syk dom og død 
vi står oppe i til dag lig. Dess uten, kan skje er den hel se frem men de 
eff ek ten av hu mor og gle de grovt un der vur dert? Vårt mest ur ba ne 
klubb med lem var for øv rig kom met til at en god latt e for len ger li vet.

Våre mø ter hol des hjem me hos med lem me ne ett er tur. Vi star ter 
med mid dag i ri me lig ord ne de for mer. Ett er mid da gen, og sær lig ut 
de små ti mer, snak kes det mye tull. Be fri en de mye tull. Ofte dis ku te-
res te ma er som fle re av oss ikke for står oss på, for eks em pel re li gi on, 
Snap chat og trekk spill mu sikk.

Et med lem som ofte kom mer med dyp sin dig he ter, så un der siste 
møte ut til å ha sov net i en le ne stol. Midt un der en dis ku sjon om 
sy ke hus le del se brå våk net han og kom med et høyst over ras ken de 
inn spill: «Pol ka er opp skrytt.» For der ett er å sov ne igjen.

Vi me ner le ge yr ket lig ger i gren se lan det mel lom vi ten skap og 
kunst. Og at sy ke hus le de re har én ho ved opp ga ve, nem lig å leg ge 
for hol de ne til rett e slik at le ge ne skal kun ne ut ø ve le ge kunst – noe 
som in ne bæ rer å etab le re et lege–pa si ent-for hold tuf tet på til lit, noe 
som ford rer at vi gis tid til å lytt e til våre pa si en ter. Noen av oss lur te 
på om le ge kuns ten i dag er i ferd med å gå tapt i den mo der ne,  
tek ni fi ser te og he se ble sen de me di si nen. Jeg min net om at al le re de 
på 1950-tal let, da EEG ble tatt i kli nisk bruk rundt om i lan det,  
ad var te den le gen da ris ke nev ro lo gen Georg Her man Mon rad-Krohn 
(1884�–�1964) de yng re le ge ne: «Du skal pas se deg så du ikke sky ver  
et ap pa rat mel lom deg og pa si en ten.» Hans ad var sel har like stor 
gyl dig het i dag. Sann syn lig vis enda stør re.

Et av med lem me ne men te for øv rig at be gre pet le ge kunst var så 
svuls tig at de enes te kol le g ene som med en viss rett kun ne bru ke 
det, var on ko lo ge ne.

I klub ben spe ku le rer vi fra tid til an nen på hvor dan det er gått 
med stu die ka me ra ter som vi ikke har sett si den stu die ti den. Noen 
av med lem me ne er kjap pe re og mer for doms ful le i sine an ta gel ser 
enn and re: Hva med hun som var så glad i å fo to gra fe re? Sik kert blitt 
ra dio log. Hva med han som var så be geist ret for hjem byg da? Sik kert 
blitt fast le ge der. Hva med han som var så dyk tig til å snek re? Sik kert 
blitt or to ped. Hva med hun som nep pe eg net seg som kli ni ker? 
Sik kert blitt hel se by rå krat. Hva med han som kjør te rundt i den 
snob be te bi len al le re de i stu die ti den? Sik kert blitt pri vat prak ti se r- 
en de plastiker el ler øye le ge. Hva med han som inn bil te seg å lide  
av alle syk dom me ne ett er hvert som vi lær te om dem – bort sett fra 
bar sel fe ber? Sik kert blitt psy kia ter.

KARL O. NAK KEN
karln@ous-hf.no
er pen sjo nert nev ro log. Han har i over 35 år vært an satt ved 
Spe si al sy ke hu set for epi lep si (SSE) i Sand vi ka.  
Foto: pri vat

«I doktorklubben er vi enige om at humor 
ikke er til å spøke med. Vi tror humor er en 
viktig og nødvendig motvekt til all sykdom  
og død vi står oppe i til daglig»
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Det var en gang en vor te fra Kløf ta 
som satt e seg fast, midt inni grøfta 
til ma dam men så fiin 
kledd i liin 
fra Lis ta

Å hjelpe meg, sa dok tor’n 
Jeg er be kym ret for den smitt e 
De har i skritt et 
Hva har De gjort med De res mid te?

Fru en sen ket blik ket 
og dok to rens hud ble rød

Du skjøn ner, sa listinnen 
Vel, nok om det, sa dok tor’n 
Nå må vi finne dét hos pi tal 
som lu rer de res vor te på lim pin nen

Hel se Øst og Hel se Sør, hmmm 
De var fra Kløf ta og vor ten fra Lis ta? 
Var det slik?

Listinnen brast i skrik. 
Det var nok om vendt, dok tor! 
Hun gav ham en fik.

Listinnen ras te ut av hans kon tor 
dro rett til apo tek 
Min vor te den skal blø! 
Har dere sal ve fra Bodø?

Re sep ta ren skalv på hen da 
Men De skjøn ner, frue 
Sal ven er fra Nord 
og var De fra Sør?

Kvin nens skrotte dir ret 
av en har me så fæl 
Stor met ut av re sept uret 
med vor ten hakk i hæl

Stak kars vor te! 
Den kvel te seg selv rundt hal sen 
Pla ce bo! Pla ce bo! 
La meg bli bor te.

----

His to ri en en der 
Og også vor ten sitt liv 
en grav i en grøft 
i det pjus ke te siv

JAN-ØI VIND HOLM
holjan@ous-hf.no
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Vor te fra Kløf ta

Dett e dik tet ble skre vet i en tid jeg ar bei det med sam men slåin gen av hud av de lin ge ne på Ul le vål, Riks hos pi ta let  
og Olafiaklinikken. Dik tets un der to ne er: Ett le ge me, fle re hel se re gi o ner.

 Illustrasjon: maodesign/iStock
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Ord og utt rykk som for svin ner

Språk er dy na misk. Noen ord for svin-
ner helt, and re er ut ryd nings true de. 
År sa  kene va ri e rer, og man ge end rin ger 
skyl des at ord og utt rykk blir etisk el ler 
po li tisk be las te de.

In ter es sen for me di sins ke ny ord er gjer ne 
stør re enn in ter es sen for ord som blir bor te. 
Kjen te ord kan få ny be tyd ning, uten lands ke 
ord og utt rykk im por te res, og det dan nes 
kon ti nu er lig helt nye ord. Ny ord i norsk  
har sin egen spal te i Språk nytt (1), pub li se res 
i egne ord bø ker (2) og ana ly se res som egen 
språk lig sjan ger (3). Ny ord i hel se tje nes ten 
kom mer i dag ho ved sa ke lig fra eng elsk, 
men i til legg ska pes det ge nu int nye, nors ke 
ord. Me di sins ke ny ord dis ku te res sta dig  
i Tids skrif tet (4, 5).

Ord som blir bor te
Ord som blir bor te fra all menn språket, blir 
med ujev ne mel lom rom sam let og er klært 
sav net. Al le re de for over fem ti år si den ble 
det pub li sert en sam ling ord «som nå en ten 
er helt for el det, el ler som man må reg ne 
med en stor del av den yng re og yng ste 
ge ne ra sjon fø ler seg usik re på» (6). Her 
fan tes ord som abakelig, bal sty rig, ent le di ge, 
ge lei de, pe ti sjon og skjør lev net. Ast rid Skår 
pub li ser te ett er år tu sen skif tet det hun kal te 
ut ryd nings true de ord «vi vil fre de for at vi 
skal kun ne utt ryk ke hva vi fø ler og vil ha 
sagt» (7). Nos tal gisk ord bok fra 2010 pre sen-
ter te ord «som i stor grad er på vei ut av 
språket, og som for tje ner heder og ære og 
kuns tig ån de drett om nød ven ding» (8). Det 
in klu der te di lett ant, flott en fei er, føl je tong, 
kas sett, på sei let, ra ba gast, sur pomp og ublu.  
I en ord ka len der for 2019 er hver dag viet et 
ord på vei ut av språket, som for eks em pel 
dis ken sprin ger, fla nør, tas ken spil ler og skjær-
mys ler (9).

Språk li ge end rin ger hand ler ikke bare  
om nye må ter å for mu le re seg på. Språket 
av spei ler også ut vik lin gen i sam fun net. 
Man ge av or de ne som er for svun net, er 
knytt et til ar beids me to der, va rer og tje - 
nes ter som hø rer for ti den til, og til va ner  
og om gangs for mer som er end ret.

Også me di sins ke ord for svin ner
På sam me måte som i all menn språket blir 
også ord helt el ler del vis bor te fra me di sinsk 
ter mi no lo gi. Ut vik lin gen i hel se tje nes ten 
kan stu de res gjen nom språk bru ken. Vel så 
in ter es sant som å kart leg ge hvil ke ord som 
ikke bru kes len ger er det å stu de re hvor for 
ord blir bor te. Når noe for svin ner el ler opp-
hø rer, blir ri me lig vis også be teg nel se ne 
bor te. Mer in ter es sant er det når de språk -
lige end rin ge ne er knytt et til nye hold nin ger 
og po li tis ke for and rin ger.

Unød ven di ge ord
Til stan der som ikke len ger gjen kjen nes el ler 
pas ser med da gens syk doms be grep, går lett 
i glem me bo ken. Når også be teg nel se ne blir 
bor te, mis ter vi vik tig his to risk for ank ring. 
Det gjel der blant an net ra de sy ke, sott, ner ve-
fe ber og fe ber kri se. Det sam me gjel der yr kes-
be teg nel ser som dis trikts le ge og sy ke hus for-
val ter, in sti tu sjo ner som sa na to ri er og asy ler, 
og tid li ge re ti ders be hand lings me to der som 
skånekost og blå sing. Det mest ty pis ke er 
kan skje gjen stan der og in stru men ter som 
snep pert, eter mas ke og jern lun ge.

Mer pre si se er stat nin ger
Ny tek no lo gi og stør re krav til nøy ak tig het 
har av vik let tra di sjo nen med å sam men lik ne 
stør rel sen av oppfylninger og svuls ter med 
kjen te veks ter og struk tu rer, og der med 
for svin ner be skri vel ser av ty pen ertstor, plom-
me stor og barnehodestor. Det som kan kal les 
fag ter mer, har på fle re om rå der over tatt for 
fol ke li ge utt rykk. Kvel stoff og sur stoff er blitt 
nit ro gen og ok sy gen. Den feil ak ti ge bru ken av 
or det se ni li tet er er statt et av de mens. Suk ker -
syke er stort sett er statt et av dia be tes også  
i all menn språket, og kuns tig nyre er blitt til 
dia ly se. Ma nisk de pres siv sinns li del se er blitt 
bi po lar li del se, og må ne sy ke og sløv sinn er blitt 
bor te. Fel les nev ne ren for dis se for and rin ge ne 
er at språket er blitt mer fag lig og pre sist.

Be las te de ord og utt rykk
Ak ku rat som all menn språket for and res med 
end rin ger i hold nin ger og ver di er, for and res 
også me di sinsk ter mi no lo gi. Kjønns nøy tra le 
be teg nel ser er et godt eks em pel. Nå er hel se-
søs ter blitt hel se sy ke plei er.

Etisk el ler po li tisk be las te de ord skif tes ut. 
Et ty pisk eks em pel er in va lid som først ble til 
han di kap pet, og se ne re til funk sjons hem met. 
Mon go lo id er for lengst av løst av Downs 
syn drom, dverg vekst av kort vokst het og falle-
syke av epi lep si. Det som ble kalt kjønns skif te, 
ser ut å ha blitt er statt et av kjønns kor rek sjon 
(10). End rin ge ne om fatt er også ana to mis ke 
struk tu rer: jom fru hin ne er blitt skje de krans, 
skam lep per er blitt kjønns lep per og skam bein 
(os pubis) er blitt un der livs bein el ler kjønns-
bein (11).

Et pa ra doks i vår tid er kom bi na sjo nen av 
uvan lig krass språk bruk i off ent lig de batt, 
sær lig gjen nom so si a le me di er, sam ti dig 
som ters ke len for opp levd kren kel se sy nes  
å syn ke. Det siste er for mo dent lig grun nen 
til over hør te dis ku sjo ner om bru ken av 
or de ne ett er le vel se (pa ter na lis tisk?) og livs-
stil (mo ra li se ren de?) i me di sinsk sam men-
heng. Det kan være van ske lig å finne den 
rett e gren sen mel lom na tur lig språk lig 
ut vik ling og po li tisk kor rekt het.

MAG NE NY LEN NA
magne@nylenna.no
er fag di rek tør ved Folkehelseinstituttet og pro fes-
sor i sam funns me di sin ved Uni ver si te tet i Oslo.  
Han er re dak tør av Me di sinsk ord bok og med lem  
av Grup pe for norsk me di sinsk fag språk.
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Lett lest om  
van ske lig tema

Dett e er en li ten bok om et stort tema, skre-
vet for kli ni ke re med for bil led lig vekt på det 
pe da go gis ke. Ut red ning og dia gnos tikk av 
ut vik lings hem ning er van ske lig å føl ge med 
på, især den ge ne tis ke del av fel tet end rer 

UT VIK LINGS HEM-
MING
Ivar R. Mæh le, Jar le Ek nes, 
Gun nar Hou ge, red.
År sa ker og kon se kven ser. 
2. utg. 288 s, tab, ill. Oslo: 
Uni ver si tets for la get, 2018. 
Pris NOK 439  
ISBN 978-82-15-03087-6

seg til sy ne la ten de dag lig. Bo kens ho ved del 
kan ses på som en inn fø ring for kli ni ke re  
i an vendt ge ne tikk.

Bo ken er inn delt i 6 over ord ne de sek sjo-
ner og i alt 28 kort fatt e de en kelt ar tik ler, og 
er ut styrt med en fyl dig re fe ran se lis te og  
et de tal jert stikk ord re gis ter. De seks sek sjo-
ne ne er kalt Inn le den de og over ord ne de 
tema, Ge no mis ke til stan der, Ge ne tis ke til stan-
der, Mil jø fak to rer, Til leggs van s ker og Epi log.

Pro fes sor i ge ne tikk Gun nar Hou ge har 
skre vet bror par ten av inn hol det. Han sup-
ple res av den er far ne kli ni ke ren Ivar R. 
 Mæh le i ka pit le ne om ge ne tis ke til stan der. 
Ka pit le ne om til leggs van s ker er skre vet av 
vel re nom mer te fag folk som gir kort fatt e de 
inn fø rin ger om de van lig ste nev ro lo gis ke 
føl ge til stan de ne ved ce re bra le ut vik lings for-
styr rel ser og ut vik lings hem ning.

Inn led nings ka pit let In gen er per fekt! er 
skre vet fra et pa si ent- og bru ker per spek tiv, 
og med ar bei de re fra Fram bu kom pe tan se-

sen ter av slutt er bo ken med Tre his to ri er om 
å leve med en dia gno se som in ne bæ rer ut vik-
lings hem ming.

Bo ken vil være svært nytt ig les ning for 
le ger som til dag lig ar bei der med ut red ning 
og dia gnos tikk in nen barne- og vok sen ha bi-
li te ring, pe dia te re og nev ro lo ger. Den er 
dess uten så bredt an lagt at alle yr kes grup-
per som ar bei der tverr fag lig med ut vik lings-
hem ning, vil kun ne lese den med stort 
ut bytt e. Ut vik lings hem ming er vel skre vet  
og me get lett lest, og an be fa les.

NILS OLAV AA NON SEN
Av de lings over le ge, Av de ling for nevrohabilitering
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Fa sci ne ren de blikk  
på mam mo gra fi- 
screen ing

Det har i lang tid vært dis ku sjo ner mel lom 
kri ti ke re av og for kjem pe re for mam mo gra-
fi screen ing om nytt e ver di en av screen ing.  
I Con spir a cy of hope plas se rer Re née Pel le rin 
seg trygt i kri ti ker lei ren. Hun pre sen te rer et 
pro vo se ren de blikk på mam mo gra fi screen-
ing, rett et mot kvin ner som vur de rer å del ta. 
Boka gir også en in ter es sant og po pu lær vi-
ten ska pe lig over sikt over mam mo gra fi-
screen in gens his to rikk og kan an be fa les  
til de som job ber med kvin ner i screen ing al-
de ren (50�–�69 år i Norge).

CON SPIR A CY  
OF HOPE
Re née Pel le rin
The truth about breast 
can cer screen ing. 288 s. 
Fredericton, NB: Goose Lane 
Editions, 2018. Pris CAD 23 
ISBN 978-1-77310-038-8

Boka fo ku se rer på for hol de ne i Nord-Ame-
ri ka, og de før s te ka pit le ne be skri ver vi ten-
ska pen og po li tik ken rundt mam mo gra fi-
bruk fra 1930-åre ne og frem til i dag. De siste 
ka pit le ne be skri ver nå væ ren de be grens nin-
ger ved mam mo gra fi screen ing: dia gnos tikk 
av sak te vok sen de svuls ter som ikke ville ført 
til livs tru en de syk dom (over dia gnos tikk), 
over be hand ling av bryst kreft og til gjen ge lig 
in for ma sjon om mam mo gra fi screen ing.

Pel le rin leg ger stor vekt på re sul ta te ne  
fra to ran do mi ser te stu di er ut ført i Ca na da  
i 1990-åre ne som ikke ta ler til for del for 
screen ing. Stu di e ne før te til kraf tig de batt  
i fag mil jø ene. Det får Pel le rin til å und re  
om screen ing kos ter mer enn det sma ker. 
Uav hen gig av hvil ken leir du til hø rer når  
det gjel der sy net på mam mo gra fi screen ing, 
gir gjen nom gan gen et fa sci ne ren de inn-
blikk i dra ma tik ken som kan fore gå i forsk-
ning og hel se po li tikk.

For fatt e ren har snak ket med man ge sen-
tra le ak tø rer in nen fag fel tet. I frem stil lin gen 
har hun nok gitt kri ti ker ne mest plass – det 
er langt fle re som er for screen ing enn imot 
– men hun plas se rer alle i en dri ven de for tel-
ling, og be skri ver dem på en le ven de og 
tro ver dig måte.

Nors ke le se re bør være klar over at mam-
mo gra fi screen ing gjen nom fø res på en helt 
an nen måte i Norge enn i Nord-Ame ri ka. 

In for ma sjo nen som er gitt i bo ken, er stort 
sett fra Nord-Ame ri ka og gjen spei ler ikke 
all tid si tua sjo nen i Norge. Den ne for skjel len 
kan ha stor be tyd ning for hvor dan ba lan sen 
mel lom for de le ne og ulem pe ne av mam mo-
gra fi screen ing kan vur de res. Bo ken er der for 
ikke eg net til å vur de re nytt e ver di en av 
screen ing i Norge.

Pel le rin slår et slag for at kvin ner skal 
kun ne ta et in for mert valg om å del ta  
i mam mo gra fi screen ing. Det er et for bil led-
lig mål. Det som sy nes vik tig i et slikt ar beid, 
er at den in for ma sjo nen som gis, er så kor-
rekt og ba lan sert som mu lig. Det lyk kes 
boka dess ver re ikke helt med selv: Con spir a-
cy of hope pre sen te rer et be gren set og stort 
sett ne ga tivt blikk på screen ing. And re bø ker 
om sam me tema gir mer ba lan ser te frem-
stil lin ger, men Pel le rin for tel ler en en ga sje-
ren de his to rie om dra ma tik ken i fag fel tet, 
noe som kan mang le hos and re. Med det 
som for be hold kan bo ken an be fa les.

KAIT LYN TSURUDA
Ph.d.-sti pen diat, Mam mo gra fi pro gram met
Kreft re gis te ret
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Et av mine mest bruk te hjel pe mid ler på 
me di sin stu di et og jobb er uten tvil smart -
tele fo nen. Opp igjen nom åre ne har det duk-
ket opp man ge gode ap per som i stor grad 
har er statt et de små bø ke ne som gjør frak ke-
lom me ne tun ge og ro te te. Da jeg er noe over 
snitt et glad i tek no lo gi, har jeg til brakt en 
del tid i App Sto re på ut kikk ett er nye «opp-
fin nel ser» som gjør me di sin hver da gen 
lett e re. Den ne gjen nom gan gen tror jeg 
Tids skrif tets le se re kan ha gle de av, og jeg 
har der for lagd en opp sum me ring med 
ap pe ne jeg vil an be fa le. Alle ap pe ne fin nes 
både til iPhone og An dro id.

Ap per er hjel pe mid ler og ikke nød ven dig-
vis fa si ter som er opp da tert til en hver tid. 
Som med all an nen kunn skap man til eg ner 
seg, er man nødt til å være kil de kri tisk. Jeg 
vil på pe ke at dett e ikke er en kva li tets vur de-
ring av inn hol det, men en mer over fla disk 
vur de ring av funk sjo na li tet og bru ker venn-
lig het. Kva li tets vur de rin gen over la ter jeg til 
eks per te ne – som i man ge av til fel le ne står 
bak inn hol det.

MyMedicalBooks (gra tis)
Her er man ge me to de bø ker sam let på ett 
sted, bl.a. Me to de bok i ind re me di sin (Oslo 
uni ver si tets sy ke hus), Me to de bok for Le ge-
vak ten i Oslo, An ti bio ti ka bruk i pri mær -
helse tje nes ten, Na sjo nal bru ker hånd bok  
i me di sinsk bio kje mi, Na sjo nal vei le der  
i en do kri no lo gi, Hånd bok i in fek sjons me di-
sin, Kunn skaps ba sert ret nings lin je om 
epi lep si og man ge fle re. Fle re av dis se me to-
de bø ke ne fin nes også som egne ap per.

Elek tro lytt vei le de ren (gra tis)
Den ne er helt ny de lig. Ap pen in ne hol der 
nytt ig in for ma sjon om til stan der, le ge mid-
ler, in fu sjo ner og er næ ring knytt et til elek-
tro lytt for styr rel ser. Den er pe da go gisk og 
ak ku rat pas se om fatt en de. For mel funk sjo-
nen gjør at man lett kan fylle inn ver di er  
og raskt få svar (uten å mått e dra frem kal-
ku la to ren).

Le ge vakt hånd bo ken (gra tis)
Ap pen er lik Le ge vakt hånd bo ken på nett. 
Den ne er fan tas tisk! Her er det kor te og 

kon si se teks ter om et bredt ut valg til stan der. 
Vel dig fin når man må lese seg fort opp på 
pro blem stil lin ger som ty pisk duk ker opp på 
le ge vakt (og for så vidt alle and re ste der).

Tur nus le gens ABC (149 kr)
Enda en kort og kon sis app, men mer rett et 
mot van li ge til stan der i akutt mott a ket. 
Un der hver til stand får man tips om re le-
vant anam ne se, un der sø kel se og til tak. Til 
slutt kom mer også ak tu el le ICD-ko der og 
kil der. Ap pen in ne hol der også be skri vel se  
av en kel te pro se dy rer (bl.a. gipseteknikk), 
jour nal eks emp ler, over sikt over an ti bio ti ka 
og sen si ti ve mik ro ber, re fe ran se ver di er, 
rønt gen tolk ning osv.

Com ple te Anatomy (uli ke li sen ser)
Et helt fan tas tisk og un der vur dert verk tøy  
i ana to mi un der vis nin gen og på dis sek sjons-
sa len, men også i kli nisk prak sis og ved 
pa si ent un der vis ning. Ana to mi bø ke ne mine 
ble stå en de og sam le støv ett er at jeg opp -
daget dett e pro gram met (som også fin nes 
til nett brett og lap top). Her har man krop-
pen i 3D, og man kan vri og ven de fi gu ren 
ak ku rat slik man vil. Man kan fjer ne uli ke 
lag og «gra ve» seg inn over. Man kan vel ge 
uli ke ka te go ri er og kun se på blod kar, ner ve-
sy stem, musk ler, for døy el ses sy stem, re spi ra-
sjons sy stem osv. Tryk ker man på en struk tur, 
får man opp re le vant in for ma sjon, f.eks.  
ved valg av en mus kel får man vite ut spring, 
feste, funk sjon (med film), in ner va sjon  
og kar for sy ning. Jeg får ikke skrytt nok av 
 den ne ap pen. Den er verdt alle pen ge ne.

Prog no sis (gra tis)
En app som er lett å like, jeg vil til og med 
på stå at den er litt mor som. Den in ne hol der 
re le van te og læ re ri ke ka sui stik ker in nen 
man ge fag felt. Den har lo gisk opp byg ning, 
pent de sign og er lett å for stå!

Fel les ka ta lo gen (gra tis)
Den ne tren ger in gen for kla ring. Men hvis 
du ikke har opp da get in ter ak sjons ana ly sen 
el ler har sett hvor over sikt lig ATC-re gis te ret 
er, så vil jeg an be fa le å titte litt mer på den.

MDCalc (gra tis)
Su pert for oss som ikke har skå rings sy ste-
me ne i ho det. Her plott er man inn ver di er 

el ler hu ker av for uli ke al ter na ti ver, så  
får man au to ma tisk ut bl.a. BMI-, Wells-, 
CHA2DS2-VASc-, HAS-BLED-, Q-Tc-, SOFA-,  
qSOFA- og ap gar skår. Ap pen er vel dig ryd dig,  
og det er også mu lig å lag re fa vo ritt er for 
rask til gang til de man bru ker mest.

Medscape (gra tis)
En app med vel dig mye inn hold. Den ne 
bru ker jeg mest når jeg tren ger mer ut dy-
pen de for kla rin ger enn «over sikts ap pe ne» 
gir. Her fin ner man også in ter na sjo na le 
ret nings lin jer, for mel kal ku la tor, in ter ak-
sjons test, ka sui stik ker, tablettidentifiserer 
osv.

Vei le der i akutt psy kia tri (gra tis)
Kort, kon sis og ikke for avan sert vei le der  
i akutt psy kia tri. Den ne blir litt i det tyn nes te 
laget for psy kia ter ne, men vel dig fin for  
alle and re som ikke er like tryg ge på å stil le 
dia gno se ne og finne be hand lings al ter na -
tiver.

Le ge mid del ut reg ning (gra tis)
For den som ikke li ker ho de reg ning.  
NB! Ap pen er et hjel pe mid del, og le ge mid-
del  utreg nin ger bør all tid dob belt sjek kes.

An ti bio ti ka (gra tis)
An ti bio ti ka vei le de ren for pri mær hel se tje-
nes ten. Sam me som i «MyMedicalBooks», 
men i egen app.

Os mo sis (abon ne ment)
Den ne kom mer fra ska pe ren bak de fan tas-
tis ke Os mo sis-fil me ne på You Tube. Ap pen er 
sær lig nytt ig for me di sin stu den ter og in ne-
hol der pugge kort, spørs mål og enda fle re 
fil mer enn det som lig ger ute på You Tube. 
Man kan vel ge mel lom uli ke fag felt man vil 
tes te seg i.

Det fin nes et hav av ap per, og dett e er bare et 
lite ut valg av mine fa vo ritt er. Jeg an be fa ler å 
ta en titt på dis se. De gjør hver da gen så mye 
enk le re!

EL LEN MA THEA KIRSCH WAR LO
Medisin- og forskerlinjestudent, Uni ver si te tet i Oslo 
og Senter for kli nisk hjer te forsk ning, Ul le vål

Ap pe ne du må ha
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Skinn dø de druk ne de

Dr. Howards Be hand lings -
metode af skindøde Druk ne de.

Dr. Ho ward an ven der hos skindøde Druk -
nede føl gen de 2 Positioner med til hø ren de 
Haandgreb:

1) For at be fri Mave og Lun ger fra indtrængt 
Flui dum. Patienten lægges paa Ma ven med 
Ansigtet ned ad paa en haard Rul af sam-
men lag te Klædningsstykker el ler lig nen de, 
saaledes at Ma ven kom mer høiest og Mun-
den la vest. Ved et stærkt Tryk af Hænderne 
pres ses Krop pen ned mod den sam men lag te 
Rul; dett e gjentages nogle Gan ge.

2) For at brin ge Aandedrættet i Gang. Dett e 
sker paa føl gen de Maade: Patienten lægges 
med afklædt Overkrop paa Ryg gen over 
Rul len, saaledes at Kardia kom mer høist og 
Hovedet la vest. Patientens Arme udstrækkes, 
saaledes at Haandleddene krydse hinanden 
bak Hovedet. (Har man en Medhjælper at 
raa de over la der man den ne med den ene 
Haand fixere Patientens Haandled, med den 
an den Haand hol de Patientens Tun ge frem-
truk ken ved Hjælp af en tør Klud). Ved den 
nævnte Stil ling opnaaes den størst mu li ge 
Ex pan si on af Brys tet. Ope ra tø ren stil ler  
sig knælende paa skrævs over Patienten, 
an brin ger sine flade Hænder paa den mest 
sammentrykkelige Del af Bryst kas sen paa 
beg ge Si der af Kardia og skyder sig nu, idet 
Knæerne fun ge rer som «Piv ot», lang somt  
og jævnt frem over Patienten med hele sin 
Vægt, indtil han næsten be rø rer Patientens 
Ansigt med sin Mund, hvorpaa han med et 
kort Puf med Haandfladerne dri ver sig selv 
tilbage til sin før s te, opret knælende Stil ling. 
Paa sam me Vis gjentages nu Manøvren 
uafladelig indtil gunstigt Re sul tat: naturligt 

Aandedræt indtræder (ofte al le re de efter faa 
Minuters Forløb) el ler Til stan den vi ser sig  
at være haabløs, hvil ket forøvrigt først tør 
antages, naar man har ar bei det forgjæves  
i mindst 1 Time. Ved dett e pludselige Ophør 
af Kompressionen af Bryst kas sen sprin ger 
de elas tis ke Rib ben tilbage til sin opprinde-
lige Stil ling – altsaa et Slags Blæsebælgmeka-
nisme, – hvor ved Luf ten afvexlende su ges 
ind og stødes du ligesom ved det na tur li ge 
Aandedræt.

Dr. Ho ward er en i Newyork høit anseet 
Læge og medicinsk Pro fes sor. Han har paa 
Grund af sin Stil ling som Læge for Newyorks 
Havnevæsen i fle re Aar havt rig An led ning  
til at prø ve og for vis se sig om sin Me to des 
Eff ek ti vi tet. For om trent 3 Aar si den demon-
strerede han den for «Royal hu ma ne Soci-
ety» i Lon don i Over vær af en Mængde medi-
sincke No ta bi li te ter og se ne re ogsaa iføl ge 
Opfordring for de fles te medicinske Læ re -

anstal ter og Selskaber i Lon don, over alt med 
stort Bifald. Me to den ros tes særligt for Eff ek-
ti vi tet og let Udførbarhed og be teg ne des 
som et stort Fremskridt frem for Mars hall 
Halls og Sil ves ters Me to de. (Kfr. An vis ning  

til Be hand ling af skindøde Druk ne de opta-
get i Almanaken un der Li te ra e.). Ogsaa  
i Tilfælde af Skindød hos Kval te samt i Kul-
damp-, Opi um- og Klo ro form for gift ning 
tur de Dr. Howards Me to de til Frem brin gen 
af artificiel Res pi ra tion for tje ne at forsøges.

Fr. Hoch.

På all mø tet til Royal Med i cal and Chirurgical Society den 23. juli 1861 ble det enstemming ved tatt at det jevn lig skul le sett es ned 
ko mi te er som skul le un der sø ke spørs mål med me di sinsk vi ten ska pe lig re le vans. Der med ble det blant an net for met en ko mi té 
som skul le gå gjen opp liv nings me to der i søm me ne. Dr. Ben ja min Ho ward fra New York var en av dem som had de ut vik let en 
slik me to de. Un der føl ger Tids skrif tets om ta le av hvor dan det skul le gjø res iføl ge ame ri ka ne ren (Tidsskr Prakt Med 1881; 1: 
159�–�60).

De mon stra sjon av gjen opp li vings me to den brukt av dr. Ho ward fra New York. Il lust ra sjon: Wellcome Col lec tion,  
li sen siert un der CC BY.

«Ved den nævnte Stilling 
opnaaes den størst mulige 
Expansion af Brystet»

«Metoden rostes særligt 
for Effektivitet og let 
Udførbarhed»
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PH.D.-DISPUTASER

UNIVERSITETET I OSLO
www.med.uio.no/disputaser/

JUSTIN ARLEN MAARTEN JOSÉPHUS  
VAN LEEUWEN

Evaluation of Patient-Specific Positioning Guides  
in Knee Arthroplasty. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 27.2.2019.
Bedømmelseskomité: Andrea Baldini, Instituto 
de Física de Cantabria, Spania, Mona Badawy, 
Haukeland universitetssykehus, og Tillmann Uhlig, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Stephan Maximillian Röhrl, Lars Nord-
sletten, Finnur Snorrason og Bjarne Grøgaard.

MARIA PEDERSEN
Chronic Fatigue and Chronic Fatigue Syndrome Follo-
wing acute Epstein-Barr Virus Infection in Adolescents. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
28.2.2019.
Bedømmelseskomité: Trudie Chalder, King’s 
College London, Storbritannia, Knut-Arne Wensaas, 
NORCE Norwegian Research Centre, Bergen, og 
Harald Breivik, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Vegard Bruun Wartholm Wyller, Betty 
Van Roy, Truls Michael Leegaard og Hans-Olav Fjærli.

BENDIK CHRISTIAN BRINCHMANN
Organic compounds, potential key players in vascular 
effects of diesel exhaust particles. An in vitro mecha-
nistic study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 28.2.2019.
Bedømmelseskomité: Robert Barouki, University 
of Paris Descartes School of Medicine, Frankrike, 
Asbjørn Magne Nilsen, Norges teknisk-natur-

vitenskapelige universitet, og Brit Samersaw-Lund, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Johan Øvrevik, Jørn A. Holme og Henrik 
Huitfeldt.

HENRIK AURÅEN
Donor Factors and Recipient Selection in Lung Trans-
plantation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 1.3.2019.
Bedømmelseskomité: Laurie Snyder, Department 
of Medicine, Duke University Hospital, USA, Karl 
Lemström, Helsinki University Hospital, Finland, 
og Pål Dag Line, Faculty of Medicine, Universitetet 
i Oslo.
Veiledere: Are Martin Holm og Arnt Fiane.

STIAN MAGNUS STAURUNG ORLIEN
Catha edulis and chronic liver disease in eastern 
 Ethiopia. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 4.3.2019.
Bedømmelseskomité: Mark Thursz, Department 
of Surgery and Cancer, Faculty of Medicine, Impe-
rial Collage London, Storbritannia, Odd Helge Gilja, 
Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, og Kirsten 
Muri Boberg, Det medisinske fakultet, Universitetet 
i Oslo.
Veileder: Asgeir Johannessen.

CHRISTIAN RIDDERVOLD KAHRS
Celiac disease in two Norwegian prospective birth 
cohorts: infections and growth in early life. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 8.3.2019.

Bedømmelseskomité: Daniel Agardh, Lund Uni-
versity, EXODIAB: Excellence in Diabetes Research 
in Sweden, Sverige, Lars Krogvold, Avdeling for 
pedodonti og atferdsfag, Institutt for klinisk odon-
tologi, Universitetet i Oslo, og Anne-Marte Bakken 
Kran, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske 
fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Ketil Størdal, Lars Christian Stene og 
Knut E. A. Lundin.

CHRISTIANE SKÅRE
Quality improvement in neonatal resuscitation –  
an educational approach. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 11.3.2019.
Bedømmelseskomité: Hege Ersdal, Avdeling 
for kvalitet og helseteknologi, Universitetet i Sta-
vanger, Doris Østergaard, Department of Clinical 
Medicine, University of Copenhagen, Danmark, 
og Anne Cathrine Staff, Det medisinske fakultet, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Theresa Mariero Olasveengen og Jo 
Kramer-Johansen.

MARIANNE ULLESTAD HUUN
Omega-3 treatment in hypoxicischemic brain injury. 
An experimental study in newborn piglets. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 12.3.2019.
Bedømmelseskomité: Sandra E. Juul, University 
of Washington, USA, Mats Blennow, Karolinska 
Institutet, Sverige, og Farrukh Abbas Chaudhry, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Ola Didrik Saugstad og Rønnaug 
Solberg.

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

ODDVAR ULEBERG
The trauma system and the patient – a national, regio-
nal and individual perspective. Utgår fra Institutt for 
sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 28.2.2019.
Bedømmelseskomité: Marta Ebbing, Helse 
Bergen, Mikael Gellerfors, Karolinska Universitets-
sjukhuset, Sverige, og Lars Gunnar Johnsen, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Pål Klepstad, Kristine Pape og Thomas 
Kristiansen.

VEGARD MALMO
Atrial fibrillation and exercise. Utgår fra Institutt for 
sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 1.3.2019.
Bedømmelseskomité: Mats Jensen-Urstad, 
Karolinska institutet/ Karolinska universitets-
sjukhuset, Sverige, Maja-Lisa Løchen, Universitetet 
i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Stein 
Hallan, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Jan Pål Loennechen, Ulrik Wisløff  
og Hanne Ellekjær.
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HEL GE NOR NES

Da Hel ge Nor nes døde 21. feb ruar, 88 år 
gam mel, var det en fore gangs mann i norsk 
nev ro ki rur gi som gikk bort. Han var vår 
kol le ga, in spi ra tor og men tor.

Hel ge voks te opp i Telemark og tok me di-
sinsk em bets eksa men ved Uni ver si te tet  
i Oslo i 1955. Han ble nor ges mes ter i fek ting  
i 1956 og var en ha bil sei ler.

Da han i 1965 kom til Riks hos pi ta let, var 
norsk nev ro ki rur gi i først nin gen. Hel ge  
var opp tatt av å ut vik le spiss kom pe tan se  
i å over vå ke og be hand le. Hans ho ved in ter-
es se ble nev ro ki rur gisk pa to fy sio lo gi ved 
akutt hjer ne hin ne blød ning fra aneu ris mer 
og ar te rio ve nø se kar nøs ter. I 1969 be gyn te 
han som før s te nor dis ke nev ro kir urg  
å ope re re aneu ris mer med mik ro kir ur gisk 
tek nikk og operasjonsmikroskop.

Hans sær li ge be tyd ning var å vise at ut vik-
ling kre ver mer enn å for dy pe seg in nen for 
eget om rå de. Han så vi de re, med et åpent 
blikk mot and re me di sins ke spe sia li te ter 
samt til helt and re felt som fy sikk og elek tro-

kli nisk hånd te ring av folk med akutt hjer ne-
hin ne blød ning.

Tid lig på 1990-tal let be gyn te rønt gen le ger 
i ut lan det å re pa re re in tra kra ni a le aneu ris-
mer med en do vas ku lær em bo li se ring. Hel ge 
så på dett e ikke som en kon kur rent til kra-
nio to mi og mik ro kir ur gisk klipsligatur, 
men som et sup ple ment, nok et prov på 
hans fag li ge vid syn.

Hel ge re tur ner te til Riks hos pi ta let i 1983 
til pro fes so rat og som av de lings sjef. Han 
le det kli nisk forsk ning, fag ut vik ling og 
pa si ent be hand ling frem til pen sjons al der  
i 1997. Da Hel ge tak ket for seg, had de norsk 
nev ro ki rur gi blitt mo den: høy in ter na sjo nal 
stan dard i pa si ent be hand ling og vi ten skap,  
i den tra di sjon hvor han i sin tid var fore-
gangs mann.

På veg ne av tid li ge re kol le g er  
ved Riks hos pi ta let

KARL-FRED RIK LIN DE GAARD, TRYGG VE   
LUN DAR, EI VINN HAUG LIE-HANSSEN,  
AN GE LI KA SOR TE BERG, WIL HELM  
SOR TE BERG, BJØRN MAG NÆS, JAN WI BERG,  
SØ REN JA COB BAK KE

nikk, og bi dro til å ut vik le en mi nia tyr trykk-
fø ler som over vå ket hjer ne tryk ket hos kri-
tisk syke pa si en ter.

Hel ge var klar over sam men hen gen  
mel lom hjer te og hjer ne. Sam men med 
 Riks hos pi ta lets hjer te kir ur ger ini tier te han 
må lin ger av hjer ne trykk og blod sir ku la sjon 
sam ti dig og i sann tid un der og ett er ope ra-
sjo ner. Dett e ga ny vi ten om åpen hjer te kir-
ur gi.

Da fy si ke re og in gen iø rer ved Norges 
Tek nis ke Høy sko le (nå NTNU) ut vik let en 
pul set dopplerultralydteknikk til ikke-in va-
siv må ling av blod has tig het, tok Hel ge dett e 
opp for å un der sø ke blod has tig het i ope ra-
sjons fel tet med mi nia ty ri ser te pro ber.

Hel ge Nor nes ble i 1980 kal let til Bern  
i Sveits som pro fes sor og kli nikk sjef. På den 
tid het det seg at ul tra lyd ikke kun ne tren ge 
gjen nom skal le knok le ne og at ikke-in va siv 
må ling av hjer nens blod sir ku la sjon der for 
var uten for rek ke vid de. Sam men med pro-
fes sor dr.philos. Rune Aas lid ut vik let Hel ge 
Nor nes ap pa ra tur som gjor de slike må lin ger 
mu lig. Pre sen ta sjo nen av Trans kra ni al Dop-
pler (TCD) i 1982 var skjell sett en de. In ter na-
sjo nalt er TCD i dag en stan dard me to de ved 

EI NAR GJØRTZ AKS NES

Vi har med sorg og ve mod mott att mel ding 
om at Ei nar Gjørtz Aks nes døde 13. ja nu ar, 
nes ten 95 år gam mel.

Ei nar var født i Ålesund 29. feb ruar 1924. 
Han avla me di sinsk em bets eksa men ved 
Uni ver si te tet i Oslo 1951. I 1953 gif tet han seg 
med Sid sel, som ble hans livs led sa ger til det 
siste. Han ble en ga sjert i forsk ning og kli-
nisk ar beid i USA ett er tur nus tje nes te. Han 
fort satt e spe sia li se ring i ind re me di sin, lun-
ge syk dom mer og hjer te syk dom mer med 
tje nes te ved Riks hos pi ta let, Glit re lun ge -
sana to ri um og i Stavanger. I 1971 kom han  
til Lillehammer som over le ge ved me di sinsk 

Ei nar, pa ral lelt med jobb og fa mi lie. På 
 Lillehammer ble han tatt vel imot og in klu-
dert i en tur gjeng med seks kol le g er. Det ble 
man ge fine topp tu rer i Vest-Jo tun hei men og 
Hur run ga ne med Sto re Ska ga støls tind som 
et høy de punkt. Ei nar var den ide el le tur -
kame rat, fy sisk sterk, ut hol den de og en tu -
sias tisk. Han ble med på det mes te. Han gikk 
Bir ke bei ner ren net fle re gan ger.

De siste åre ne ble van ske li ge for Ei nar. 
Han mis tet grad vis sy net, men det gode 
hu mø ret be holdt han. Sid sel var en god 
hjel per, tur venn og støtt e spil ler. Det ble ett er 
hvert van ske lig for ham å bo hjem me. Ei nar 
sov net stil le inn på sy ke hjem.

En god kol le ga og venn har vand ret 
 vi de re! Han vil bli sav net. Våre tan ker går  
til Sid sel og fa mi li en. Vi ly ser fred over min-
net til Ei nar Gjørtz Aks nes.

På veg ne av kol le g er ved sy ke hu set  
i Lillehammer

BJAR NE RAN HEIM, TOR FINN DEN STAD,  
EY STEIN BRANDT

av de ling. Her fikk han mu lig het til å plan-
leg ge og sett e sitt preg på en stor og mo der-
ne ind re me di sinsk av de ling, som flytt et inn 
i det nye sy ke hu set som sto fer dig i 1975. 
Ei nar slutt et ved opp nådd pen sjons al der  
i 1991.

Pa si en te ne had de stor til lit til Ei nar som 
en varm og om sorgs full lege. Med en tu si as-
tisk støtt e fra unge kol le g er og øko no misk 
støtt e fra pri va te gi ve re og næ rings liv fikk 
han an skaff et et mo der ne ap pa rat for ul tra-
lyd un der sø kel se av hjer tet. Han var opp tatt 
av fol ke hel se, sam ar bei det med Nas jo nal -
fore nin gen, tok ini tia tiv til tre nings grup per 
for hjer te in farkt pa si en ter ved Bei to stø len, 
holdt fore drag og had de et tett sam ar beid 
med før s te lin je tje nes ten i sy ke hu sets ned-
slags om rå de.

Ei nar G. Aks nes var en nys gjer rig lege med 
vi ten ska pe li ge in ter es ser. Han pub li ser te 
fle re ar tik ler om lun ge- og hjer te me di sins ke 
em ner. Han le det pro sjekt Nord-Gud brands-
dal, som var et pro sjekt i regi av Nas jo nal fo r-
e nin gen for å styr ke akutt be red ska pen ved 
akutt hjer te syk dom for de pa si en te ne som 
had de lengst rei se vei til sy ke hus.

Tre ning, tur og fri lufts liv var vik tig for 
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FINN ØRNULF  
WIN THER

Vår gode venn og sjef i man ge år, Finn Ø. 
Win ther ble født i Oslo 27. de sem ber 1932  
og døde 10. sep tem ber 2018 ett er noe tids 
syk dom. Han tok me di sinsk em bets eksa-
men i 1957 og ble i 1964 spe sia list i øre-nese-
hals-syk dom mer. I 1970 dis pu ter te han  
med en av hand ling om virk nin gen av strå le-
be hand ling på det ind re øret. Han had de  
en be ty de lig vi ten ska pe lig pro duk sjon samt 
en rek ke ar tik ler av mer ge ne rell art.

I 1974 ble han over le ge og pro fes sor ved 
Øre-nese-hals-av de lin gen på Ul le vål sy ke hus. 
Fra 1976 var han av de lings over le ge og pro fes-

tenk som dok tor som ga pa si en te ne trygg-
het.

Hans venn li ge og kul ti ver te ve sen skap te 
en varm og til lits full at mo sfæ re på av de lin-
gen. De som fikk sin spe sia list ut dan nel se,  
og alle and re som har vært an satt, opplevde 
at av de lin gen var en god og tri ve lig ar beids-
plass. Dett e re flek te res i de år li ge sam men-
koms ter der det fei res venn skap og gode 
min ner fra vår tid på Riks hos pi ta let.

Bekkelagsgutten be nytt et Øst mar ka  
som mer som vin ter. Fra hytt a i Hal ling dal 
el ler på Hard an ger vid da nøt han hver høst 
jakt opp le vel ser med «Jægerklubben». Som-
mer ne til brak te han på As ker øya ved Tve de-
strand, der fle re av hans kull ka me ra ter også 
had de hytt e.

Det er i takk nem lig het vi tar av skjed med 
Finn. Våre varm este tan ker går til Dag run, 
Finn Ei rik og Ma thil de.

MOR TEN BOY SEN, KJELL BRØNDBO, 
ROLF HAYE, HEN RIK LIN DE MAN,  
KE TIL NAT VIG, TER JE OS NES ULF   
ZÄTTERSTÖM

sor I ved Riks hos pi ta lets Øre-nese-hals-av de-
ling. Han pen sjo ner te seg i 2002.

Finn had de en lang rek ke fag li ge og ad mi-
nist ra ti ve verv. I åre ne 1974�–�75 var han for-
mann i den nors ke Øre-nese-hals-for en in-
gen, der han se ne re ble æres med lem. I til-
legg var han pro de ka nus i 3 år og sty re med-
lem ved Riks hos pi ta let i 4 år. Han var 
for mann i den Re gio na le forsk nings etis ke 
ko mi te ved Hel se Sør i 8 år og ar bei det med 
ut for ming av ko mi te ens re gel verk. 84 år 
gam mel full før te han sitt siste aka de mis ke 
opp drag som ph.d.-vei le der in nen for fel tet 
me di sinsk etikk. Med sitt bre de kon takt nett-
verk har han for man ge vært be hjel pe lig 
med å knytt e fag li ge kon tak ter, fi nan si e ring 
av stu die opp hold i ut lan det og øko no misk 
støtt e til del ta gel se på kon fe ran ser, samt 
ut styr til vi ten ska pe li ge pro sjek ter.

Finn var en prin sipp fast le der, all tid ryd-
dig og opp tatt av nøk tern bruk av til gjen ge-
li ge res sur ser. I alle år var un der vis ning en 
av hans hjer te sa ker, og til ba ke mel din ger fra 
stu den ter var all tid gode. Som lege var Finn 
spe si elt en ga sjert i dia gnos tikk og be hand-
ling av pa si en ter med kreft i øre-nese-hals-
om rå det. Han var en kunn skaps rik og om-

PER HAAVARDSHOLM 
FINNE

En av det 20. år hund res dyk tig ste og sam ti-
dig mest be skjed ne nors ke bar ne le ger døde 
6.2.2019, 87 år gam mel. Vår gode venn og 
kol le ga Per Haavardsholm Finne had de 
sto re hel se ut ford rin ger i de siste åre ne, men 
li ke vel kjen ner vi ve mod ved hans bort gang.

Per stu der te me di sin i Oslo og ble lege  
i 1957. Han ble spe sia list i bar ne syk dom mer  
i 1966 og for svar te sin me di sins ke dok tor-
grad i 1968 med et ar beid om ery tro poie tin.  
I de fles te av sine 40 år som bar ne le ge job bet 
han for og med syke ny fød te, men han var 

prak tisk ny født me di sin. Hans vik tig ste 
bi drag til norsk ny født me di sin var li ke vel 
hans del ta gel se i fle re off ent li ge ut red nin ger 
om om sorg for ny fød te i Norge, bl.a. off ent-
lig ut red ning Pe ri na tal om sorg i Norge fra 
1984. Dis se dan net et vik tig grunn lag for 
or ga ni se rin gen av norsk ny født me di sin. 
Me di sin stu den ter har hatt gle de av læ re -
boken Pro pe deu tisk pe dia tri som Per over tok 
re dak tør an sva ret for ett er Martin Seip. Han 
tok også ini tia ti vet til den sy ste ma tis ke 
re gist re rin gen av be hand lin gen av syke 
ny fød te som se ne re er ut vik let til et svært 
vik tig na sjo nalt kva li tets re gis ter for ny født-
me di si nen. For hans sto re inn sats fikk Per  
i 2002 Kon gens For tjenst me dal je i gull. Hans 
kol le g er vis te sin sto re re spekt for ham da 
han i 2005 ble ut nevnt til æres med lem  
i Norsk bar ne le ge for en ing.

Vi er man ge som var glad i Per og vil hus-
ke ham som et godt og hel støpt men nes ke.

THOR WIL LY RUUD HANSEN,  
OLA DID RIK SAUG STAD, ARILD RØN NE STAD, 
TER JE ROOT WELT, TORE AB RA HAM SEN

også in ter es sert i blod syk dom mer og gjor de 
en stor inn sats for barn med osteogenesis 
imperfecta. Hans aka de mis ke kar rie re strak-
te seg over 30 år: Først var han do sent ved 
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus i drøye 10 
år, og fra 1983 og fram til han pen sjo ner te 
seg i 2001 var han pro fes sor og sek sjons over-
le ge ved Ny født sek sjo nen, Bar ne kli nik ken, 
Riks hos pi ta let. Også i de før s te åre ne ett er 
opp nådd pen sjons al der var han fag lig ak tiv, 
både som nett dok tor på Dok tor Online, på 
le ge vakt for barn, og med en vi ten ska pe lig 
ar tik kel om dia gnos tikk av med født hof te-
feil hos ny fød te.

Han var glad i fri lufts liv, og var ikke sjel-
den å se ombord i ka jak ken Perinatus, en 
gave fra takk nem li ge med ar bei de re. Som 
men tor og in spi ra tor var Per høyt skatt et  
av både yng re og eld re kol le g er. Hans kon-
tor dør var all tid åpen. Som med ar bei de re 
opp lev de vi at vi fikk hand lings rom og 
støtt e for våre valg.

Hans lis te over vi ten ska pe li ge pub li ka sjo-
ner vi ser et bredt in ter es se felt, og han bi dro 
til ny kunn skap både om blod syk dom mer 
og om fle re si der ved syke ny fød tes pro ble-
mer, som in fek sjo ner, ku vø se blind het og 
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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. 
 
 
 
 

21
stillingsannonser i denne 
utgaven

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

ALLMENNMEDISIN

Fastlege - delehjemmel

Ledig delehjemmel ved Helsebanken legesenter.

For fullstendig utlysning, se legejobber.no eller kommunens
nettsider. 

Søknadsfrist: 22. april

Flekkefjord kommune
Fastlegehjemmel

Ledig fastlegehjemmel ved Flekkefjord legesenter.

For fullstendig utlysning og link til søknadsskjema, se 
  -> ledige stillinger. 

Søknadsfrist 30. april 

Le
ge
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o

Ledig fastlegehjemmel ved Eidsvåg legekontor, 
Åsane bydel

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

Le
ge

jo
bb

er
.n
o

Nyopprettet fastlegehjemmel (0-liste) ved 
Landås Legesenter, Årstad bydel

For fullstendig utlysning og søknadsfrist se 
www.legejobber.no og www.bergen.kommune.no/jobb
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin, Fysikalsk medisin og rehabilitering

Oslo kommune
Bydel Bjerke

Ledig fastlegehjemmel ved Bjerke Legesenter. 
For fullstendig utlysning og link til søknadsskjema, se 
kommunens nettsider eller Legejobber.no 

Søknadsfrist: 30. april

 
 

2 ledige fastlegehjemler
Gjemnes kommune har 2640 innbyggere og ligger sentralt  
plassert med kjøretid på 30 minutt fra kommunens sentrum til 
hver av byene Molde og Kristiansund. 

Legesenteret holder til i Batnfjordsøra sentrum og driftes av 
kommunen. Legesenteret er samlokalisert i helse- og  
omsorgssenteret sammen med helsestasjon, fysioterapi, rus 
og psykisk helse, hjemmetjeneste og sykehjem. Det er planlagt 
bygging av nytt helse- og omsorgssenter, der legesenteret vil få 
nye lokaler.

Legesenteret har to fastleger og en turnuslege. Begge  
fastlegene har kommunale oppgaver, den ene stillingen innehar 
også oppgaver som kommuneoverlege. Legene har listelengde 
på 900 og 1255. Ytterlige personell består av 2,2 årsverk fordelt 
på tre stillinger med sykepleier- og bioingeniørkompetanse.  

Stillingene er ledig fra 1. september 2019

For fullstendig utlysning og søknadskjema, se kommunens 
hjemmeside: www.gjemnes.kommune.no

Kontaktpersoner: kommunelege Leif Syltesæter på telefon 920 
51 798 og avdelingsleder for helse og omsorg Ragnhild Kleive 
957 48 857

Søknadsfrist: 30. april 2019

FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING

Legespesialist søkes til Oppfølgingsenheten Frisk i Oslo
Oppfølgingsenheten Frisk er en profesjonell og markedsorientert leverandør 
av tjenester innen spesialisthelsetjeneste og arbeidsinkludering. Vi har 
avtaler om å levere spesialisthelsetjenester i Helse Sør-Øst, Helse Vest og i
Helse Midt Norge. Vi leverer spesialisthelsetjeneste bl.a. innen fagområdene 
smerte, overvekt og arbeidsrettet behandling angst og depresjon.

Vi tilbyr 
• 60-100 % stilling. Arbeidssted sentralt i Oslo. Noe reising til 

våre lokasjoner på Innlandet forventes
• Et godt og trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
• Lønn etter avtale
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger
• En spennende arbeidsplass i rask utvikling hvor du kan være

med å utvikle fagtilbudet 
For nærmere informasjon, kontakt:

• Hege-Anita Bakkejord, Daglig leder Spesialisthelsetjenester 
(+47) 90223235 hege-anita.bakkejord@oppfrisk.nog j @ pp  eller 

• Trygve Fredrik Moe, Fagansvarlig lege rehabilitering
(+47) 92845382 trygve.moe@oppfrisk.noyg @ pp

Søknad med tilhørende vedlegg sendes: Hege-Anita Bakkejord, 
Oppfølgingsenheten Frisk, Wergelandsveien 1, 0167 Oslo eller på 
e-post hege-anita.bakkejord@oppfrisk.nog j @ pp

For full utslysningstekst og mer informasjon, se Legejobber.no
Søknadsfrist 22. april.2019 
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Generell kirurgi, Medisinsk mikrobiologi, Patologi, Psykiatri  LEGEJOBBER

PATOLOGIGENERELL KIRURGI

PSYKIATRI

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked  
educational and research institution, with 28 000 students and  
7000 employees. With its broad range of academic disciplines and  
internationally recognised research communities, UiO is an  
important contributor to society.

Full Professor of Medicine (Surgery)  
The Institute of Clinical Medicine

The professorship is combined with a part-time (20 %)he pr
Senior Consultant position at Akershus University Hospital.Senior Co

essorship is open for applications from academic The profe
surgeons within all major subdisciplines of general andsurgeons
orthopedic surgery. orthope

academic position with the part-time clinical position.
Application deadline: 15.05.2019

Link to fulltext announcement: 
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/163192/
professor-or-associate-professor-of-medicine-surgery

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privateid medisinsk 
laboratorium. Vi leverer laboratorietjenester innenfor medisinsk 
biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi og patologi. 
Laboratorievirksomheten er Norges største med i overkant av 
400 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. Vi har 
prøvetakingsenheter i Oslo, Vestfold og Bergen. I tillegg driver vi 
prøvetakingsvirksomhet på syke- og aldershjem i Oslo, Sandefjord, 
Skedsmo og Bergen. Laboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN 
ISO/IEC 15189, og sertifisert i henhold til ISO 13485 og ISO 14001. 

OVERLEGE - SPESIALIST I PATOLOGI
Laboratoriet har mange hudleger som rekvirenter og søker 
primært patolog med spesialkompetanse/interesse innen 
inflammatorisk hudpatologi. 

Stillingen vil inngå i patologifaglig team, sammen med 
avdelingens øvrige fast ansatte patologer, for å ivareta 
avdelingens histologi- og cytologidiagnostikk. Patologene 
skal videre tilrettelegge for en høy faglig standard og 
utvikling, i nært samarbeid med avdelingsleder, teamledere 
og øvrig fagpersonell for hhv. histologi og cytologi. 
Patologivirksomheten er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 
15189, fra teknisk fremføring t.o.m. diagnostikk, siden 2015. 

Søknadsfrist: 01.05.19. For fullstendig utlysning og link til 
søknadsskjema se: www.furst.no

Kontaktperson: HR-direktør Vibeke C. Reiling  
tlf. 920 29 888, vcreiling@furst.no

Brenner du for 
psykoterapi, faglig 
utvikling og forskning?
overlege med spesialisering i psykiatri.

Søknadsfrist: 24. mai 2019

Kontaktperson: Avdelingsleder Tina Gravdal, tlf. 977 66 823 
www.modum-bad.no

MEDISINSK MIKROBIOLOGI

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.

UNIVERSITETSLEKTOR  
i medicinsk mikrobiologi, med 
inriktning mot smittskydd och 
vårdhygien
med placering vid institutionen för biomedicin,  
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Ref nr: PAR 2018/1532

Sista ansökningsdag för ovanstående anställning är: 
2019-06-17

För mer information se Göteborgs universitets hemsida:  
www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb
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R ADIOLOGI ØRE- NESE- HALSSYKDOMMER

SAMFUNNSMEDISIN FORSKJELLIGE STILLINGER

FAGANSVARLIG MR RADIOLOG
� BILDERS Leger Ringerike, Vestre Viken
Ref.ff nr.rr 4050089974 Søknadsfrff ist: 30. april 2019

110000 %% ffaaffff sstt ssttiilllliinngg.

Elekkttrroonisk søknadsskjk ema og fuff llstendig utlysningstekst
�i�� nnner dduu på våre nettsider www.wwvestreviken.no

fr
an
tz
.n
o

LIS INNEN RADIOLOGI
� BILDERS Leger Ringerike, Vestre Viken
ef.ff nr.rr 4050126868 Søknadsfrff ist: 30. april 2019

110000 %% ffaaffff sstt ssttiilllliinngg.

Eleekkttroonnisk søknadsskjk ema og fuff llstendig utlysningstekst
�i�� nnner dduu på våre nettsider www.wwvestreviken.no fr

an
tz
.n
o

Helse Midt-Norge RHF er ett av �ire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får
tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har
overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge
RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og
økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede
virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8
milliarder kroner.

TrTT ondheim

Avtalehjemmel i ØNH
100 % avtalehjemmel i ØNH lokalisert til Trondheim.

Da en av våre avtalespesialister skal slutte er det innenfoff r
faff gområdet Øre‐nese‐halssykdommer ledig 100 % aavtalleehhjjemmel
lokalisert i Trondheim. Helse Midt‐Norge RHF vil hha en prakksis meed
audiometri, rettet mot barn og voksne innenfoff r
spesialisthelsetjt enestens ansvarsområde.

Søknadsfrff ist: 8. mai 2019

Søknad blir sendt elektronisk via www.wwhelse-midt.no
- der du òg �i�� nner fuff llstendig utlysningstekst. fr

ann
tz
.n
o

Helse Sør-Øst RHF
søker:

•  Ledig 50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i 
   kardiologi lokalisert Jessheim

•  Ledig 50 % avtalehjemmel/seniorpolitikk i 
   gynekologi lokalisert Oslo

•  100 % avtalehjemmel i psykiatri lokalisert til 
   Oslo Øst

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

Søknadsfrist: 30. april 2019

fr
a
n
tz

.n
o

Vi har ledig stilling som kommuneoverlege i 100 % 
fast stilling.  For mer informasjon se
www.lyngdal.kommune.noy g

Søknadsfrist: 22.04.2019
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LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

37 000 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 DERMATOLOGI  
OCH VENEREOLOGI 
förenad med befattning som överläkare i hud- och 
könssjukdomar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ref nr: PAR 2018/817

PROFESSOR I HANDKIRURGI 
förenad med befattning som överläkare i handkirurgi 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ref nr: PAR 2018/1444

PROFESSOR I ANESTESIOLOGI  
OCH INTENSIVVÅRD
förenad med befattning som överläkare i anestesi och 
intensivvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ref nr: PAR 2018/1809

UNIVERSITETSLEKTOR  
I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 
förenad med befattning som överläkare i hud- och 
könssjukdomar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ref nr: PAR 2018/1810

Sista ansökningsdag för ovanstående anställningar är: 
2019-05-23

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

Familien Blix` fond til fremme av 
medisinsk forskning

Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning 
ble opprettet 1. desember 1983. Formålet med fondet 
er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene 
hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk 
diagnostikk innen disse feltene. 

Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til 
forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk 
forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre 
forskere. 

Søknad om støtte sendes til fondets styre v/ advokat 

471 Sentrum, 0105 Oslo. Søknaden må være sendt 
 

skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til  
e-postadresse: goe@hjort.no.

47
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Eksamen i tropesykdommer og parasittologi

Eksamen arrangeres for leger som ønsker å søke om 
å bli godkjente spesialister i grenspesialiteten  
infeksjonssykdommer. Leger som har gjennomgått de 
obligatoriske kurs i tropemedisin/parasittologi, kan  
melde seg til eksamen dersom mindre enn ett år 
gjenstår av spesialistutdanningen. Som det framgår av 
spesialistreglene, kan kandidater som har bestått  
eksamen i tropemedisin ved godkjent lærested i  
utlandet, fritas for denne eksamen.  
Eksamen består av en skriftlig og en praktisk/muntlig 
del.

Sted: Kompetansetjenesten for tropiske  
infeksjonssykdommer, Haukeland Universitetssykehus, 
5021 Bergen  

Tid: Tirsdag 4. juni 2019 kl. 09.00 – 16.00.

Påmelding innen 6. mai til Kristine Mørch:  
kristine.moerch@helse-bergen.no

INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI 
For psykologar og legar blir det hausten 2019 sett i gang: 

2-årig INNFØRINGSSEMINAR i: 
OSLO – seminarleiar blir Laila Hjulstad

STAVANGER – seminarleiar blir Liv Ørbeck
TRONDHEIM – seminarleiar blir annonsert seinare

2-årig VIDAREGÅANDE SEMINAR i: 
OSLO 1 –seminarleiar blir Eystein Victor Våpenstad

OSLO 2 – seminarleiar blir Olaf Rørosgaard
STAVANGER – seminarleiar blir annonsert seinare

Innføringsseminaret gjev ei generell innføring i psykoanalytisk 
og psykodynamisk teori, intervjuteknikk, evaluering og terapi. Som 
ledd i utdanninga blir det kravd at kandidatane i heile  
seminarperioden arbeider med psykoterapi med enkeltpasientar 

Det er ønskeleg med minimum to års klinisk praksis frå psykisk 
helsevern før opptak. 
• Innføringsseminaret omfattar 200 undervisningstimar over 4 

semester, organisert som dagseminar med 8  
undervisningstimar kvar gong og to spesialseminar /  
fordjuping seminar kvar på 10 undervisningstimar. Desse blir 
arrangert fredag kveld og laurdag føremiddag.  

• Dagseminar føregår på faste vekedagar, 11 pr. år, og  
spesialseminar blir arrangert 2 gonger i løpet av seminartida. 

Vidaregåande seminar bygge på innføringsseminaret og gjev ei 
teoretisk fordjuping med  større vekt på det kliniske arbeidet. Ved 
sidan av dei ovanfor nemnde rammene for innføringsseminar skal 

 

seminar er det nødvendig med anbefaling i vegleiingsattest frå 
innføringsseminaret. 
• Vidaregåande seminar omfattar 200 undervisningstimer over 4 

semester, organisert som dagseminar med 8 undervisningstim-
er kvar gang og to spesialseminar / fordjuping seminar kvar 
på 10 undervisningstimer som blir arrangert fredag kveld og 
laurdag føremiddag.  

• Dagseminar føregår vanlegvis på faste vekedagar, 11 pr. år, og 
spesialseminar blir  arrangert 2 gonger i løpet av seminartida. 

Det blir kravd gode kunnskapar i norsk munnleg og skriftleg. 

 
 

heimeside www.instpsyk.no

Ny undervisningsplan.
gjeld ny undervisningsplan. Les planen her: http://www.instpsyk.
no/utdanning/undervisningsplan-for-kandidatutdanningen-gjel-

 

Seminaravgift er kr 11 000,- pr. semester for begge seminar. 

Søknadsfrist: 1. mai 2019. Søknad skal sendast via heimesida 
www.instpsyk.no

For nærmare informasjon:  
sekr@instpsyk.no eller und-leder@instpsyk.no 
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27.–28. mai 2019   •   Quality Airport Hotel Gardermoen   •   nksi.no

NÅR KROPPEN SIER IFRA
Hjertelig velkommen til konferanse om hvordan vi kan forstå, og hvordan 
vi kan behandle medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) hos 
barn og unge. Det omhandler en stor gruppe pasienter som opptar stor 
kapasitet i helsevesenet, utredes mye, men som dessverre ikke har noe 
godt behandlingstilbud i dag. Konferansen er en oppfølger til fjorårets 
suksess «NÅR KROPPEN SIER IFRA», men er godt tilrettelagt også for dem 
som ikke deltok på konferansen i 2018.

Hvordan kan infeksjoner, traumer, arbeidspress, belastninger og bekymringer 
henge sammen med alvorlige symptomer som for eksempel smerter, 
tretthet, søvnvansker, slitenhet, kramper og lammelser? Og hvordan kan 
disse alminnelige symptomene lede til alvorlige konse kvenser som 
avhengighet av vanedannende medisiner, uteblivelse fra skole/arbeid 
og til sosial isolasjon. Vi har samlet nasjonale og internasjonale forskere 
med en fantastisk formidlingsevne. De vil presentere den vitenskapelige 
bakgrunnen som allerede er kjent, og samtidig gi oss innblikk i sine erfaringer 
fra klinisk praksis.p

Les mer og meld deg på konferansen på www.nksi.no



Abonner på Tidsskriftets nyhetsbrev

H O L D  D E G  O P P DAT E R T 

Som medlem av Legeforeningen mottar du vårt digitale  
nyhetsbrev en gang i uken.

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

av ukens siste artikler.

Få oversikt over de sist utlyste stillingene på legejobber.no
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

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

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

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

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

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

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

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

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

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

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

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

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

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

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

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

Vil du annonsere for  

din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? kontakt oss  
på post@legespesialister.no så hjelper  

vi deg med utforming.





667TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 7,  2019;  139

AKTUELT I  FORENINGEN

FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Pasientsikkerhet – alltid 
første punkt på agendaen!

Pasientsikkerhetsarbeid er god 
ledelse i praksis.

Sikkerhet først, tenker vi. Men så skjer det 
feil likevel. I avisene har vi lest om fortvilte 
pårørende som ikke kan forstå at avdelingen 
ikke hadde endret rutinene. Feilen hadde 
vært gjort tidligere, ved et annet sykehus 
– men det var ikke blitt fanget opp. Vi har  
lest om helsepersonell som rapporterer og 
rapporterer, men som ikke blir hørt. Gode 
læringsnotater som ikke kommer til nytte  
i en tjeneste på strekk. Pasientsikkerhets- 
programmet har gått sin gang, men antallet 
pasientskader er stabilt siden 2012. Det ser 
ikke ut til at helsetjenesten evner å lære av 
sine feil.

Nå er programmet nedlagt og blikket skal 
rettes mot forskrift om ledelse og kvalitets-
forbedring i helse- og omsorgssektoren, som 
kom i 2017. Forskriften peker på linjeledel-
sens ansvar for pasientsikkerhetsarbeidet. 
Helsedirektoratet har i vinter utarbeidet en 
nasjonal handlingsplan for å legge til rette 
for at kravene i forskriften kan etterleves. 
Målgruppene for handlingsplanen er virk-
somhetsledere i helse- og omsorgstjenesten.

Riksrevisjonen påpekte i høst at styrene  
i helseforetakene ikke evner å bruke infor-
masjonen de får om kvalitet og pasientsik-
kerhet på en god og systematisk måte. Hva 
kan gjøres bedre? I ledermøter og styre-
møter bør pasientsikkerhetsarbeidet være 
første punkt på agendaen. Øverste ledelse 
må vise vei og prioritere pasientsikkerhets-
arbeidet i daglig drift. Det gjelder fra øverste 
ansvarlige statsråd og hele veien videre fra 
RHF-direktører og utover. Styrene må følge 
opp og påse at arbeidet prioriteres. Ansattes 
kompetanse må brukes og etterspørres. 
Kunnskap om hvor feil skjer må sikre orga-

nisatorisk læring. Og alt må skje i åpenhet. 
Resultater må ikke tildekkes eller omskrives 
– selv om det kan være ubehagelig. God 
pasientsikkerhet skal ikke være salderings-
punktet i en travel hverdag. Meldeordnin-
gen har også vist oss at helsepersonell får  
en aktiv og god meldekultur, hvis det er 
trygghet for at avviksmelding ikke med- 
fører sanksjoner.

Statens undersøkelseskommisjon for 
helse- og omsorgstjenesten (UKOM) tidligere 
omtalt som helsetjenestens havarikommi-
sjon, er ny på arenaen. De starter sitt arbeid 
1. mai, og Legeforeningen hadde et spen-
nende møte med ledelsen i vinter. UKOMs 
leder tegnet et tillitsvekkende bilde av en 
organisasjon som så betydningen av læring, 
ivaretakelse, og refleksjon som metode. 
Kunnskap skal føre til positive endringer, 
refleksjon og spørsmål vektlegges framfor 
svar og anbefalinger. Det er knyttet store 
forventninger til kommisjonens arbeid fra 
ulike hold. Feil i helsetjenesten kan ramme 
mange og hardt, og det er svært viktig at de 
som trår inn i dette evner å se det sammen-
satte og komplekse bildet. Legeforeningen 
ønsker å bidra til at UKOM lykkes i sitt  
arbeid.

Pasientsikkerhetsarbeid er god ledelse  
i praksis. Stedlig ledelse og makt og myndig-
het til de pasientnære lederne vil skape rom 
og mulighet for å lykkes med handlings- 
planens visjon: Trygg og sikker helse- og 
omsorgstjeneste, uten skade, for hver pasient 
og bruker, alltid og overalt.
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De vil bli ny Ylf-le der

Hele fire kan di da ter har meldt sitt 
for hånds kan di da tur. Vi har tatt en 
prat med hver en kelt av dem.

Yng re le gers for en ing (Ylf) skal vel ge ny 
le der i ap ril. Nå væ ren de le der, Chris ter  
Mjå set, an non ser te tid lig at han ikke kom  
til å gå for en ny pe ri ode, og i star ten av 
mars ble det kjent at han skal stu de re hel se-
tje nes te forsk ning i USA til høs ten. Nå har 
Hå vard Rav ne stad, Kris tin Utne, Cla ra Brat-
holm og An ni ken Riise El nes, alle an non sert 
at de øns ker å ta over sta fett pin nen. Vi har 
tatt en prat med de fire og stilt dem spørs-
mål om hvor dan de skal løse Ylfs vik ti ge 
opp ga ver i ti den som kom mer.

Hå vard Rav ne stad, lege i spe sia li se ring  
i kar dio lo gi og fore taks til lits valgt ved Akers-
hus Uni ver si tets sy ke hus.

– Hvor for stil ler du som le der kan di dat til Ylf?

– Ylf er en or ga ni sa sjon med et stort og 
bren nen de en ga sje ment, og dett e er ener - 
gi en som fø rer både Ylf og Le ge for en in gen 
vi de re. Jeg øns ker å ka na li se re dett e en ga sje-
men tet for å bedre vil kå re ne for med lem - 
me ne våre, og er be redt til å gjø re den inn-
sat sen som kre ves for å få det til.

– Hva me ner du er den stør ste ut ford rin gen/
vik tig ste opp ga ven til Ylf frem over, og hvor dan 
skal du jobbe for å få til dett e?

– Ylfs nes te le der vil mått e ar bei de for å sik re 
med lem me ne en sterk og kon kur ran se - 
dyk tig lønns ut vik ling, en opp ga ve som vil 
kre ve kløkt på fle re plan. Den kan skje stør ste 
ut ford rin gen vil bli ar bei det med ar beids- 
 be last ning og ar beids tid. In ten si te ten  
i ar beids da gen øker hvert år. Vi må ta en 
ty de li ge re rol le som fag for en ing på dett e 
punk tet og snakke høy ere om hel se eff ek- 
 te ne av dett e, og den på virk nin gen det har 
på med lem me ne sin evne til å stå i le ge job-
ben hele yr kes kar rie ren.

Vi må slutt e å late som om le ger er inn vil-
get unn tak fra bio lo gis ke lo ver og ikke blir 
på vir ket av lan ge vak ter uten søvn. Vi må 
også lære opp våre til lits valg te, slik at de får 
enda bedre grunn lag for å snakke om dett e 
lo kalt, både med med lem me ne og i møte 
med le del sen. Til slutt må vi se på om våre 

nå væ ren de ar beids tids ord nin ger fort satt  
er for svar li ge, ett er over tyve år med sta dig 
øken de tem po i sy ke hu se ne.

Cla ra Bratholm, lege i spe sia li se ring i pe dia- 
 tri ved Dram men sy ke hus. Vi se pre si dent  
i Eu ro pean Ju ni or Docto rs.

– Hvor for stil ler du som le der kan di dat til Ylf?

– Jeg stil ler som le der kan di dat for di jeg tror 
på et sterkt, ty de lig og sam let Ylf. Jeg har lyst 
til å jobbe for å for bed re hver da gen til yng re 
le ger gjen nom å øke vår inn fly tel se og ha  
en klar vi sjon for vei en vi de re. Vi er en yr kes-
grup pe som sta dig står over for nye problem - 
stil lin ger og ut ford rin ger: Ny spe sia list struk-
tur skal im ple men te res, LIS1-køen må ned, 
ar beids be last nin gen må eva lu e res, lønns ut-
vik lin gen må snus, i til legg til mye, mye mer. 
Det er kun gjen nom en sterk for en ing at vi 
kan opp nå dis se må le ne. Det har der for ald ri 
vært vik ti ge re for yng re le ger å stå sam let  
i sin vi sjon om en bedre ar beids hver dag.

– Hva me ner du er den stør ste ut ford rin gen/
vik tig ste opp ga ven til Ylf frem over, og hvor dan 
skal du jobbe for å få til dett e?

– Ylf må jobbe for bedre ar beids vil kår og 
lønns ut vik ling, samt økt fo kus på ar beids - 
be last ning. Dett e er ut ford rin ger alle lis 
mø ter i hver da gen, og det skal ikke være  

tvil om hva Ylf står for. Le ger skal, som alle 
and re ar beids grup per, kun ne jobbe gjen-
nom alle li vets fa ser. De skal ikke mått e vel ge 
mel lom kar rie re og fa mi lie liv. In gen av dis se 
opp ga ve ne lø ses over natt en, men jeg vil 
jobbe hardt med dem frem mot ho ved opp-
gjø ret i 2020, og gjen nom på virk nings ka na-
ler som po li tis ke kon takt fla ter og lo ka le 
av ta ler. Mye jobb er al le re de gjort, men vi 
skal ald ri slutt e å for sva re, og sam ti dig for-
bed re det ver net vi for tje ner.

An ni ken Riise El nes, lege i spe sia li se ring  
i pe dia tri og fore taks til lits valgt ved OUS.

– Hvor for stil ler du som le der kan di dat til Ylf?

– Jeg stil ler til valg som ny Ylf-le der for di jeg 
me ner vi tren ger en ny kurs. Vi tren ger en 
fag for en ing som job ber med lems nært med 
det som på vir ker oss her og nå, slik som 
be ho vet for å sat se på gode ar beids mil jø og 
en ar beids hver dag som opp le ves hel se frem-
men de også for de an satt e i sy ke hus.

– Hva me ner du er den stør ste ut ford rin gen/
vik tig ste opp ga ven til Ylf frem over, og hvor dan 
skal du jobbe for å få til dett e?

– Vi må jobbe for et bæ re kraf tig off ent lig 
hel se ve sen som både nå væ ren de og nes te 
ge ne ra sjon le ger øns ker å jobbe i. Som til-
trek ker seg de beste ho de ne, vi de re ut vik ler 

Hå vard Rav ne stad. Foto: Lars Mag nus Aker Cla ra Bratholm. Foto: Han ne Va leur / ��yngreleger.no
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både Over le ge for en in gen, and re fag for en in-
ger og sy ke hu sets le del se. Dett e gjør at jeg 
me ner meg godt skik ket til le der ver vet.

– Hva me ner du er den stør ste ut ford rin gen/
vik tig ste opp ga ven til Ylf frem over, og hvor dan 
skal du jobbe for å få til dett e?

– Med må ten hel se tje nes ten ut vik ler seg på, 
er vi helt av hen gi ge av en sterk or ga ni sa sjon 
med kom pe ten te, godt sko ler te til lits valg te.

Ylf må kon ti nu er lig jobbe med å sik re at 
med lem mer og til lits valg te får god in for ma-
sjon om sa ke ne Ylf job ber med. Vi må ha 
åpne de batt er, der vi får frem og ikke leg ger 
lokk på me nings for skjel ler. Jeg øns ker  
å etab le re fle re mø te plas ser mel lom sty ret 
og lands rå det og øke in vol ve rin gen av lands-
rå det i ar bei det som gjø res sen tralt. Opp - 
læ rin gen av de fers kes te til lits valg te bør 
ut vi des og styr kes. De nes te to åre ne hå per 
jeg også å til rett e leg ge for en bred pro sess 
der vi drøf ter hva Ylf skal være for hvem,  
og som kan hjelpe oss når for en in gen skal 
pri ori te re hva vi ar bei der med, og hvor dan,  
i åre ne frem over.

For hand lings opp læ rin gen slik den har 
vært er for til fel dig og frag men ta risk. Ylf må 
gi sine til lits valg te et bedre kunn skaps-
grunn lag å bru ke i for hand lings si tua sjo ner, 
både i lønns for hand lin ger og i alle de and re 
drøf tel se ne vi har ute i sy ke hu se ne.

I da gens po li tis ke kli ma er vi helt av hen-
gig av at Ylf er en sterk po li tisk stem me. Jeg 
øns ker at for en in gen styr ker sin kom pe tan-
se på lob by is me og å ut vik le en mål rett et 
plan for po li tisk på virk nings ar beid. Be ho vet 
for en sterk, sam len de, ty de lig, og kon struk-
tiv le ge for en ing er vik ti ge re enn noen gang.

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

bæ re kraf ti ge ar beids plas ser som sik rer  
et sterkt off ent lig hel se ve sen også for frem - 
ti den.

Kris tin Utne, lege i spe sia li se ring i blod syk-
dom mer og fore taks til lits valgt ved Sy ke - 
hu set Østfold.

– Hvor for stil ler du som le der kan di dat til Ylf?

– Å være lege skal være et yrke med fag lig 
au to no mi, gode ar beids vil kår og god lønn – 
også i frem ti den. Le gers ar beids for hold og 
spe sia list ut dan ning er ut ford ret fra man ge 
kan ter, og Le ge for en in gen er nors ke le gers 
vik tig ste vern mot ut hu ling av dis se.

Jeg har vært til lits valgt gjen nom hele  
min kar rie re som lege, og bru ker mye tid på 
å hjelpe en kelt med lem mer. Å jobbe med 
kon kre te sa ker i det dag li ge gjør det lett å se 
ver di en av en sterk Le ge for en ing. Da ka len-
der pla ner ble rul let ut på Sy ke hu set Østfold 
had de vi hele Aka de mi ker ne i ryg gen, or ga-
ni ser te his to ri ens leng ste lege streik, og fikk 
gjen nom slag. Dett e var en vik tig kamp, som 
vi ser hva vi kan få til sam men.

Ett er man ge år som til lits valgt, i og uten-
for Ylfs sty re, me ner jeg å ha god kunn skap 
om hvil ke ut ford rin ger våre med lem mer 
mø ter i den kli nis ke hver da gen, Ylfs kjer ne-
opp ga ver, og Le ge for en in gen som or ga ni sa-
sjon. Jeg har i min tid som fore taks til lits-
valgt opp rett holdt et godt sam ar beid med 

al les potensiale og kla rer å be hol de de  
an satt e gjen nom et helt ar beids liv. For å få 
til dett e me ner jeg at sy ke hu se ne våre må 
le ve re på gode og tryg ge ar beids mil jø like 
mye som på bud sjett. Vi må gjø re noe med 
den høye ar beids be last nin gen og ska pe rom 
for at også sy ke hus le ger kan ha en ar beids-
hver dag som er for en lig med et nor malt 
fa mi lie liv uten at man må vel ge bort fa get 
man brenner for, og uten at ens nær mes te 
kol le g er i vakt sjik tet må be ta le pri sen.

Vi tren ger en om fatt en de kul tu rell end-
ring i sy ke hu se ne våre med ty de lig inn sats 
mot makt mis bruk og tra kas se ring. Vi tren-
ger en kul tur for å sett e oss inn i hver and res 
ar beids si tua sjon, lytt e åpent og ikke-døm-
men de til det som blir sagt og også til det 
som ikke blir sagt. Uten den ne satsningen 
mis ter vi kunn skap og res sur ser til and re 
ak tø rer, og kva li te ten i det off ent li ge hel se-
ve se net re du se res. Gjen nom mine år som 
til lits valgt har jeg vist at det er mu lig å få  
til end ring. Dett e har vi klart gjen nom åpen-
het, dia log og til lit. Og dett e er må ten Ylf 
skal løse de sto re opp ga ve ne som lig ger 
for an oss.

Som ny Ylf-le der vil jeg jobbe for en sam ar-
bei den de lin je med åpen het og re la sjons-
byg ging over for med lems mas sen, inn ad  
i for en in gen og mot ar beids gi ver si den. Hvis 
vi skal lyk kes må vi se på hver and re som 
sam ar beids part ne re som skal finne gode 
løs nin ger i fel les skap. Sam men kan vi ska pe 

An ni ken Riise El nes. Foto: pri vat Kris tin Utne. Foto:  Le ge for en in gen / ���Thomas Bar stad Eck hoff

Velges i april
Den nye lederen av Yngre legers for-
ening vil bli valgt under Ylfs årsmøte 
onsdag 24. og torsdag 25. april. 
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Julia Fie ler spe sia li se rer seg i ane ste si ved Uni ver si tets sy ke hu set i Nord-Norge 
(UNN). I fle re år har hun vært fri vil lig i Røde Kors’ res surs grup pe for skred.

Fie ler er også norsk de le gat i MEDCOM som er 
den me di sins ke kom mi sjo nen i den in ter na-
sjo na le fjell red nings kom mi sjo nen – Interna-
tional Com mis sion for Al pi ne Res cue (ICAR).

– Hvor dan duk ket din in ter es se for skred og 
fjell red ning opp?

– Jeg har all tid vært glad i å til brin ge tid  
i fjel let, som mer som vin ter. Som opp vokst  
i en ski fa mi lie så har nok in ter es sen for snø- 
 skred kom met med ferd se len ute i vin ter - 
fjel let. Un der stu die ti den job bet jeg i am bu- 
 lan se tje nes ten og akutt me di sin har all tid 
fatt et min in ter es se. Det kom mer godt med 
nå som jeg dri ver med skred og al pin red-
ning på fri ti den.

– Du er fri vil lig som Fag le der Skred i Røde 
Kors. Kan du si litt om din rol le og ditt an svar 
som fag le der?

– Fag le der Skred er en funk sjon som ut pe kes 
av po li ti et ved hver ak sjon og som har en 
råd gi ven de rol le over for opp drags gi ver.  
I Røde Kors er dett e en egen ut dan ning over 
fle re år hvor man ett er endt fag kurs kan 
være kva li fi sert til å tre inn som fag le der. 
Fag le de ren or ga ni se rer de fri vil li ges inn sats 
og gjør sik ker hets vur de rin ger i for kant og 
un der ak sjo nen sam men med po li ti et.

– Den in ter na sjo na le fjell red nings kom mi sjo-
nen la i fjor sitt vår mø te til Tromsø. Hva kan 
uten lands ke fag folk lære av UNN?

– Kom mi sjo nen har fatt et in ter es se for fag-
mil jø et rundt ak si den tell hy po ter mi og 
ECMO be hand ling (Extracorporeal Life Sup-
port) samt trans port av hy po ter me pa si en-
ter. Norge er et lang strakt land og vi mø ter 
helt and re ut ford rin ger med trans port enn 
det man ofte ser i Sen tral-Eu ro pa og al pe lan-
de ne. Det er nok ikke noe mer spe si elt med 
me to de ne til UNN, men vi har et iv rig fag-
mil jø både in nen for ba sal forsk ning og med 
bred kli nisk er fa ring in nen om rå det som 
ICAR har lagt mer ke til.

– Hvor dan for be re der du deg men talt og fy sisk 
når det kom mer be skjed fra Røde Kors om at 
sav ne de per so ner kan være tatt av et ras?

– Ved skred ulyk ker er ti den en kri tisk fak tor. 
Blir du to talt be gra vet un der snø mas se ne  
er det sta tis tisk sett 50 pro sent sjan se for  
å over le ve. Iføl ge forsk ning har man rundt 
10�–�15 mi nutt er på å gra ve frem den skred - 
tatt e da den van lig ste år sa ken til død er 
kvel ning. Al li ke vel er det hele 24 pro sent 
som om kom mer av ska de ne de på drar seg. 
Vi er jo fri vil li ge og alar men kan gå når man 
har helt and re ting i tan ke ne. Noe av det 

far lig ste vi gjør er å rykke ut til skred. Vi er 
der for tid lig ute med å sett e på brem sen 
der som opp dra get in ne bæ rer ri si ko for våre 
fri vil li ge mann ska per.

– Du har vært med på fle re kre ven de søk ett er 
snø skred, og se nest i ja nu ar le det du Røde 
Kors’ inn sats i søket ett er de sav ne de i Ta mok-
da len. Hvil ke re flek sjo ner gjør du deg ett er 
slike hen del ser?

– Den ne red nings ak sjo nen var spe si ell for di 
vi viss te at vi lett e ett er om kom ne. Vi gjør en 
inn sats for de som er igjen; de på rø ren de. 
Skred ulyk ker ram mer ofte unge men nes ker, 
og det er en tra ge die hvis noen mis ter li vet 
el ler blir hardt skadd. Jeg tror kunn skap om 
snø skred har økt de siste åre ne, spe si elt ett er 
at snø skred vars lin gen kom i gang på varsom.
no. Fore byg ging er nok den vik tig ste nøk ke-
len til å unn gå den ne ty pen ulyk ker. Vel dig 
ofte går det bra å kjøre i et skred far lig ter reng 
for di snø en i de fles te til fel ler blir lig gen de på 
plass, men man får sjel den feed back på om 
man har vur dert rik tig el ler galt før det en 
dag plut se lig ikke går bra. I Røde Kors har vi 
en enig het om at vi ikke døm mer de vi red-
der. Vi vet ikke hva som er dis ku tert, sagt el ler 
gjort i for bin del se med hen del se ne vi blir 
in vol vert i. Der med skal vi hel ler ikke mene 
noe om be slut nin ge ne som er tatt i for kant 
av ulyk ker.

Har all tid skred sek ken  
fer dig pak ket
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blitt po pu lært. Ut styr og tek no lo gi har gjort 
at fle re kan fer des i bratt e re ter reng enn 
tid li ge re. Det er jo flott at folk kan bru ke 
na tu ren, og hel se mes sig må man jo kun ne 
anse det som po si tivt at folk kom mer seg ut. 
Sam ti dig må man ha re spekt for de fa re ne 
som lu rer i fjell si de ne. Hvis man plan leg ger 
tu ren, og vel ger tur ett er evne, har man 
kom met langt. I til legg er det vik tig å ha 
med seg nød ven dig ut styr i sek ken og være 
kjent med hvor dan dett e fun ge rer. Vind sekk 
kan være en kjekk li ten sak å ha i sek ken 
hvis man vil søke le for å spi se mat pak ken 
sin, el ler hvis noen i tur føl get ska der seg. 
Varsom.no vars ler skred fa ren i be stem te 
re gi o ner i hele lan det og det kan være nytt ig 
å sett e seg inn i skred pro ble me ne der man 
er på tur. Det vik tig ste er at folk kom mer seg 
ut og ko ser seg i pås ken!

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

– Hva er det mest me nings fyl te ved dett e 
fri vil li ge ar bei det?

– Det å kun ne bi dra til å hjelpe folk som 
kom mer i van ske li ge si tua sjo ner i fjel let. Når 
man selv til brin ger mye tid i fjel let hand ler 
det om å hjelpe and re som kan skje er uhel-
di ge når de er ute. Det kan jo like gjer ne 
være en selv som fal ler og brek ker en fot 
el ler blir ut satt for en ulyk ke. Man ge av de 
fri vil li ge til brin ger mye av sin fri tid på tur 
og er kan skje al le re de i om rå det og kan 
kom me raskt til. Dett e er styr ken i fri vil lig-
he ten.

– Pås ken er rett rundt hjør net og man ge drar 
til fjells. Opp le ver du at folk er blitt flin ke re til 
å ta hen syn til vær- og fø re for hold?

– Jeg opp le ver at in for ma sjon om vær- og 
skred for hold er mer tilgengelig nå enn 
tid li ge re, på nett og gjen nom app-er. Sta dig 
fle re bru ker fjel let og topp tur tu ris me har 

– Er dere fle re le ger i skred grup pen?

– I vår skred grup pe har vi fle re le ger, men 
ved skred ulyk ker vil det som re gel være 
he li kop ter le ge på ska de ste det som er me di-
sinsk an svar lig. Alle med lem mer av Røde 
Kors skal kun ne ba sal før s te hjelp og være  
i stand til å iverk sett e til tak i på ven te av at 
kva li fi sert hel se per so nell kom mer. Det er 
in gen ga ran ti for at le ge ne i skred grup pa  
er til gjen ge li ge for å del ta der som alar men 
går.

– Står rygg sek ken fer dig pak ket hjem me og 
klar for nes te red nings ak sjon?

– Skred sek ken er all tid pak ket. Man vet ald ri 
når alar men går. Noen gan ger går det skred 
over en vei el ler mot be byg gel se, og dett e 
kan skje til alle døg nets ti der. I vin ter se son-
gen går fag le de re i Troms i vakt ord ning.  
I vakt uke ne har vi sek ken fer dig pak ket  
i bi len.

FRI VIL LIG I VIN TER FJEL LET: Ju lia Fie ler har et stort en ga sje ment for skred red ning. Foto: pri vat
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Svar fra egen be folk nings un der sø kel se
Et par uker ett er at Kan tar TNS gjen nom- 
 før te Hel se po li tisk ba ro me ter, ble Le ge for- 
 en in gens år li ge opi ni ons un der sø kel se 
(om ni bus) med spørs mål knytt et til fast le ge- 
og sy ke hus til bu det i Norge gjen nom ført. 
Kan tar TNS var også her le ve ran dør. Spørs-
må le ne som ble stilt drei de seg om be folk-
nin gens hold nin ger til fast le ge- og sy ke hus-
til bu det i Norge.

For må let med kart leg gin gen var å få økt 
kunn skap om hvor dan folk opp le ver end rin-
ger i hel se tje nes ten i sine nær om rå der.

Godt inn trykk av sy ke hu se ne
Om lag halv par ten av be folk nin gen har 
er fa ring med nær lig gen de sy ke hus ved at  
de selv el ler et hus stands med lem har fått 
be hand ling ved sy ke hu set i lø pet av de siste 
to åre ne. De al ler fles te (86 pro sent) har et 
gan ske godt, el ler svært godt, inn trykk av 
sy ke hu set to talt sett.

Nær het, kom pe tan se, om sorg og kva li tet 
kjen ne teg ner de res nær mes te sy ke hus. Når 
det gjel der byg nin ger og ut styr er inn tryk-
ket mer mo de rat. Hele 42 pro sent me ner 
sy ke hu set de til hø rer frem står som sli tent 
og med be hov for opp gra de ring.

Hel se er til ba ke på topp

65 pro sent av de spur te i Kan tar 
TNS år li ge un der sø kel se – Hel se-
po li tisk ba ro me ter – me ner at man 
må bru ke mer på hel se. Det te er en 
opp gang fra fjor å rets un der sø kel se.

Kan tar TNS la for fjer de gang fram vel ger nes 
dom i de res år li ge hel se po li tis ke ba ro me ter. 
Le ge for en in gen del tar i un der sø kel sen for 
tred je gang.

Un der sø kel sen vi ser at hel se- og om sorgs-
sek to ren er den sam funns sek to ren som 
be folk nin gen leg ger al ler mest vekt på når 
de skal vel ge hvil ket po li tisk par ti de skal 
stem me på (44 pro sent). 29 pro sent me ner 
hel se og om sorg må pri ori te res i stats bud-
sjett et. Dett e er høy es te re sul ta tet noen sin ne 
på dett e spørs må let.

Et re pre sen ta tivt ut valg på 2 090 per- 
 so ner har be svart spørs mål som be rø rer  
sy ke hu se ne, fast le ge ord nin gen og ut dan - 
nin gen av le ge spe sia lis ter. Dett e er spørs mål 
som Le ge for en in gen sær skilt har øns ket svar 
på. Det er bred enig het (88 pro sent) om at 
Norge bør ut dan ne fle re le ge spe sia lis ter  
selv.

Stort be hov for in ves te rin ger
74 pro sent av de spur te me ner det er be hov 
for in ves te rin ger i nors ke sy ke hus, hvor av 
25 pro sent me ner be ho vet er stort el ler 
svært stort. Dår lig ka pa si tet er den vik tig ste 
be grun nel sen for at det bør fore tas økte 
in ves te rin ger, me ner res pon den te ne.

På spørs mål om hva som er vik tigst  
for å få fri gjort mer tid til di rek te pa si ent - 
be hand ling, sva rer mer enn halv par ten at 
det bør an sett es mer hel se per so nell som  
kan over ta le ge nes ad mi nist ra ti ve  
opp ga ver.

Vik tig at fast le ge ne  
kjen ner syk doms his to ri en
En av tre vel ge re me ner at det vik tig ste  
i for hol det til fast le gen er at le gen tar seg 
god tid og at le gen kjen ner pa si en tens syk-
doms his to rie. Jo eld re res pon den te ne er,  
jo vik ti ge re me ner de det er med god kjenn-
skap til syk doms his to ri en.

De stør ste ut ford rin ge ne sy nes å lig ge på 
ka pa si tets si den. Kun 33 pro sent er eni ge i at 
sy ke hu set har god be hand lings ka pa si tet, og 
bare 16 pro sent me ner sy ke hu set har kor te 
ven te lis ter. Til dett e bil det hø rer også med  
at en be ty de lig an del av be folk nin gen, sær-
lig i Oslo/Akershus, ikke kan utt a le seg om 
sy ke hu set sitt når det gjel der man ge av 
for hol de ne.

De som ny lig har er fa ring fra sy ke hus- 
 be hand ling, er mer po si ti ve til sy ke hu set 
enn de som ikke har hatt kon takt.

«Dett e kan tyde på at inn tryk ket for ster kes 
når man kom mer i kon takt med sy ke hu set», 
skri ver Kan tar TNS i sin ana ly se.

Trøn de lag og Nord-Norge ut pe ker seg som 
de mest po si ti ve, Oslo/Akershus som de 
mest kri tis ke.

«Dett e kan ha sam men heng med geo gra-
fis ke for skjel ler i til bu det, men også at for-
vent nings ni vå et kan være for skjel lig i uli ke 
de ler av lan det».

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

HEL SE ER VIK TIGST: Hel se ran ge res på topp blant be folk nin gen. Il lust ra sjon: Le ge for en in gen
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Me di ka ment man gel gir ut ford rin ger

– Me di ka ment man gel på anestesi- 
avdelinger ska per ut ford rin ger og 
gjør ar beids hver da gen kre ven de for 
ane ste sio lo ge ne, sier Siri Tau Ur sin.

Hun le der Norsk ane ste sio lo gisk for en ing  
og ar bei der som ane ste si over le ge ved Sta-
vanger uni ver si tets sju ke hus

Tau Ur sin for tel ler at ane ste si av de lin ge ne  
i Norge og Eu ro pa ny lig opp lev de at opi a tet 
Remifentanil gikk tomt. Dett e po ten te, kort-
tids vir ken de pre pa ra tet, bru kes til dag- 
 kir ur gi.

– Pro se dy re ne ved av de lin ge ne mått e 
leg ges om, og de mått e bru ke and re pre pa-
ra ter med an nen sam men sett ing og meng-
der, sier hun.

Sty ret i den skan di na vis ke ane ste si for- 
 en in gen har dis ku tert me di ka ment man gel  
i Nor den. Er fa rin ge ne er uli ke, men alle har 
his to ri er om le ve rings pro ble mer for til dels 
es sen si el le le ge mid ler som plut se lig, og ofte 
uten noen som helst led sa gen de for kla ring, 
ikke er til gjen ge li ge ved sy ke hu se ne.

– Det er stor enig het om at man gel på 
es sen si el le me di ka men ter er et po ten si elt 
pro blem for pa si ent sik ker he ten, sier Tau 
Ur sin.

De ler er fa rin ger
På bak grunn av et ini tia tiv fra Stor bri tan nia 
er det satt ned en eu ro pe isk ar beids grup pe 
som skal se på hvor dan le ge mid del man gel 
best kan hånd te res. De skal for sø ke å få til  
en eu ro pe isk da ta ba se og et nett sted der 
man kan dele er fa rin ger. Her vil re le vant 
litt e ra tur, al ter na ti ve pro se dy rer og løs nin-
ger, samt en lis te over hvil ke me di ka men ter 
som mang ler hvor (og gjer ne hvor for), gjø-
res til gjen ge lig. Norsk ane ste sio lo gisk for en-
ing har fått en plass i den ne ar beids grup-
pen, som al le re de er i gang med ar bei det.

– Dett e er et spen nen de og vik tig ar beid. 
Hå pet er at vi kan sett es bedre i stand til  
å tak le det som sann syn lig vis kom mer til  
å være et ved va ren de pro blem i åre ne som 
kom mer, sier Tau Ur sin.

Pro ble met med mang len de sta bi li tet  
i le ge mid del til gan gen, både lo kalt og na sjo-
nalt, er ut ford ren de. I Stavanger er det opp-
rett et en tverr fag lig grup pe som in klu de rer 
kli ni ke re, far ma søy ter og re pre sen tan ter for 
sy ke hus le del sen.

– Dett e var et ini tia tiv fra ane ste si av de lin-
gen ett er at vi så til løp til hamst ring og  
«før s te mann til møl la» både når vi mang let 
efe drin, remifentanil og ikke minst lo kal ane-

ste ti ka. Nå for sø ker vi å mo ni to re re si tua sjo-
nen så godt vi kan. Vi har en grup pe som 
har myn dig het til å hånd te re hvor dan le ge-
mid le ne skal for de les når man gel si tua sjo ner 
opp står, sier hun.

Svak re krut te ring til smer te be hand ling
Ane ste si hø rer fore lø pig til de re krutt e rings-
ster ke fa ge ne, men Tau Ur sin er be kym ret 
over re krutt e rin gen til smer te be hand ling.

Pa si en ter med kro nisk, ikke-ma lign smer-
te kre ver tverr fag lig til nær ming for di det er 
en kom pleks pa si ent grup pe å be hand le. 
Kro nis ke smer ter er et øken de pro blem og 
år sa ken er sam men satt.

– Det er ikke nød ven dig vis ane ste sio lo ge-
ne som skal be hand le dis se med blo ka der 
og opi a ter, sier Tau Ur sin.

– Man ge av pa si en te ne har prøvd for skjel-
lig be hand ling før de kom mer til oss, der for 
er tverr fag lig het med psy ko lo ger, fy sio te ra-
peu ter og so sio no mer med fle re, vik tig. 
Dess ver re er det ikke man ge ste der man har 
klart å få dett e til skik ke lig, sier hun.

Siri Tau Ur sin hå per fle re le ger vil vel ge 
smer te bi ten av ane ste si fa get.

– Smer te be hand ling er et eget kom pe- 
 tan se om rå de, men det vir ker ikke som  
om det har bi dratt til å re krutt e re inn fle re 
ane ste si le ger til smer te om rå det, sier hun.

At trak tivt fag
For en in gen er opp tatt av re krutt e ring og 
frem ti den i et vakttungt fag med fire søy ler; 
pre hos pi tal-, ane ste si-, smer te be hand ling- 

og in ten siv søy len. Ane ste si ut gjør grunn - 
pi la ren i fa get, som er uten for mell subspe- 
sialsiering.

– Vi opp le ver god søk ning til stil lin ger. 
Le ger til trek kes nok av ane ste si fa get, ikke 
først og fremst for å stå å be dø ve, men man-
ge øns ker seg inn i ane ste si for di de vil jobbe 
pre hos pi talt el ler på in ten siv. In ten siv fa get 
opp le ves nok til trek ken de for man ge, sier 
for en ings le de ren.

Hun for tel ler også at Norsk ane ste sio lo-
gisk for en ing har et smer te ut valg som sam-
men med sty ret skal se på hvor dan de kan 
re krutt e re unge ane ste si le ger til å gå inn  
i smer te be hand ling.

Tau Ur sin un der stre ker at pa si en ter med 
kro nis ke smer ter tren ger et godt be hand-
lings til bud. Sam ti dig vir ker det som om 
smer te po li kli nik ke ne en kel te ste der i lan det 
blir sal de rings pos ter, for di hel se fo re ta ke ne 
sat ser på and re fag felt. Men, leg ger hun til:

– Det er gle de lig at det kom mer pak ke - 
for løp for smer te pa si en ter. Dett e blir spen-
nen de, for da må hel se fo re ta ke ne gi smer te-
po li kli nik ke ne res sur ser slik at de kan le ve re 
på be stil lin ge ne. Vi hå per det blir en suk sess.

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

SPEN NEN DE: Siri Tau Ur sin ser frem til eu ro pe isk sam ar beid om me di ka ment man gel. Foto: Svein Lunde, Hel se Stavanger
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Ul le vål må ut re des  
som re elt al ter na tiv

Tirs dag 5. mars var det åpen hø ring 
i Stortingets hel se- og om sorgs ko-
mi té om sy ke hus ut byg gin gen i Oslo. 
Le ge for en in gens de le ga sjon be sto 
av re pre sen tan ter for fag mil jø ene 
og til lits valg te, i til legg til pre si - 
den ten.

– Løs nin gen til Hel se Sør-Øst frem står kort-
sik tig når tom te ne al le re de nå skal ut nytt es 
mak si malt. Vi an be fa ler at en an nen løs ning 
ut re des, ikke bare be ly ses, sa pre si dent Ma rit 
Her man sen i sitt munt li ge inn legg.

– Re gi o nens ka pa si tets pro ble mer gjør at  
vi raskt bør kom me i gang med lo kal sy ke-
hus på Aker. Ahus sitt opp taks om rå de må 
også av las tes. Om det nye re gi ons sy ke hu set 
OUS bør ut vik les på Gau stad, el ler i en mer 
grad vis pro sess på Ul le vål vet vi ikke, for 
dett e er ikke ut re det som re elt al ter na tiv. 
Ul le vål må der for ut re des, sa hun.

Le ge for en in gen had de føl gen de ho ved bud-
skap inn i hø rin gen:
•  Legeforeningen har siden 2016 fremholdt 

at det haster å gjenetablere Aker sykehus 
som akutt- og lokalsykehus for hele Gro-
ruddalens befolkning. Vi er uenige i for- 
utsetningen som er lagt til grunn om 
etappevis og parallell utbygging på Aker 
og Gaustad.

•  Ullevål-tomten må utredes i samsvar med 
Finansdepartementets og Sykehusbyggs 
retningslinjer. Helse Sør-Øst må i tråd med 

sitt «sørge-for-ansvar» sette opp et reelt 
alternativ til Gaustad, og et forsvarlig og 
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for 
landets største ofentlige byggeprosjekt.

•  OUS har vært gjennom ti års krevende 
omstillinger og en fusjon. Tilbakemeldin-
ger fra fagmiljøer og tillitsvalgte tilsier at 
prosessen med foreliggende konseptfase 
og involvering av fagmiljøer og tillitsvalgte 
ikke har vært god. Dette erfaringsgrunn- 
laget krever at Stortinget bidrar til å påse 
realistisk gjennomføring i OUS uten at det 
negativt påvirker regionens andre syke-
husprosjekter.

Hø rin gen var kom met i stand ett er et re pre-
sen tant for slag fra stor tings re pre sen tan te ne 
Bjørnar Mox nes (R), Kari Eli sa beth Kas ki (SV) 
og Kjers ti Top pe (Sp).

I for slaget, som har titt e len Tryg ge sy ke hus 
for an dyre pre sti sje pro sjek ter ber re pre sen-
tan te ne re gje rin gen om å ut re de vi de re 
bruk av Ul le vål sy ke hus. Ul le vål sy ke hus er 
ved tatt ned lagt, og det er plan lagt et stort 
sy ke hus på Gau stad i Oslo.

Le ge for en in gens de le ga sjon be sto av 
pre si dent Ma rit Her man sen, fore taks til lits-
valgt OUS, Aas mund Bre de li, fag an svar lig 
over le ge trau ma to lo gi OUS Nils Odd var 
Ska ga,og Tor Ei nar Cal isch, kli nikk til lits valgt 
Kvin ne kli nik ken og Barne- og ung doms kli-
nik ken OUS

KNUT E. BRAATEN
knut.braaten@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

HØ RING: Le ge for en in gens de le ga sjon med Chris ti an Grims gaard, kon sern til lits valgt Aka de mi ker ne hel se, i Hel se SørØst 
(t.h.). Foto: Da niel Wær nes/Le ge for en in gen
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