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Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid. ATC-nr.: R01A D58
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NESESPRAY: 1 dose inneh.: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 μg, flutikasonpropionat 50 μg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset 
vann. Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Dosering: Voksne og ungdom ≥12 år: 
Regelmessig bruk er viktig for full terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. En spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld). Behandlingsvarighet bør være i overensstemmelse med allergeneksponerings- 
perioden. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Data foreligger ikke. Barn <12 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Eldre: Dosejustering er unødvendig. Administrering: Til nasal bruk. Flasken 
bør ristes forsiktig før bruk i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned. Før første gangs bruk må sprayen klargjøres ved å trykke pumpen ned og slippe 6 ganger. Er det >7 dager siden bruk, må den klargjøres på nytt. Etter at 
nesen er pusset skal oppløsningen sprayes inn i hvert nesebor mens hodet bøyes fremover. Spraytuppen tørkes av og beskyttelseshetten settes på plass etter bruk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktig-
hetsregler: Systemiske effekter av nasale kortikosteroider kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Mulige systemiske effekter kan omfatte Cushings syndrom, Cushinglignende trekk, adrenal suppresjon, veksthem-
ming hos barn og unge, katarakt, glaukom, og mer sjeldent, en rekke psykiske eller atferdsmessige effekter, som omfatter psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon (særlig hos barn). Ved alvorlig 
leversykdom er det sannsynlig at systemisk eksponering for flutikasonpropionat er økt. Dette kan medføre høyere forekomst av systemiske bivirkninger og forsiktighet bør utvises. Behandling med høyere doser enn anbefalt kan 
medføre klinisk signifikant adrenal suppresjon. Ved bruk av doser som er høyere enn anbefalt, bør det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroider i perioder med stress eller elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming 
hos barn som får intranasale kortikosteroider i godkjente doser. Det anbefales at veksten hos ungdom overvåkes regelmessig. Ved hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes. Nøye overvåkning er påkrevet hos pasienter med 
synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten 
vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Hvis det foreligger grunn til å tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal 
det utvises forsiktighet ved overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling til Dymista. Hos pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet infeksjon eller som nylig har gjennomgått kirurgisk inngrep, eller fått skade på 
nese eller munn, skal mulige fordeler med behandling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake irritasjon av neseslimhinnen og bronkospasmer. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Lege-
middelverket om relevante interaksjoner, se R01A D58. Flutikasonpropionat: Det er rapportert klinisk signifikante interaksjoner ved samtidig bruk av ritonavir, med systemiske kortikosteroidbivirkninger. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, 
inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske kortikosteroidbivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske effekter. Under normale omstendig-
heter er det lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering pga. omfattende first pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP3A4 i tarm og lever. Klinisk signifikante interaksjoner er derfor lite 
sannsynlig. Det tilrådes forsiktighet ved samtidig administrering av en potent CYP3A4-hemmer (f.eks. ketokonazol), pga. potensielt økt systemisk eksponering av flutikasonpropionat. Azelastinhydroklorid: Anbefalte nasale doser fører 
til svært lav systemisk eksponering. Det skal likevel utvises forsiktighet ved samtidig bruk av sedativa, alkohol eller legemidler med virkning på sentralnervesystemet, da sedativ effekt kan øke. Graviditet, amming og fertilitet:  
Graviditet: Det er ingen eller begrenset data om bruk av azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat hos gravide. Bør bare brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Det er ukjent 
om nasalt administrert azelastinhydroklorid/metabolitter eller flutikasonpropionat/metabolitter utskilles i morsmelk. Bør bare brukes ved amming hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for den nyfødte/spedbarnet. Fertilitet: 
Begrensede data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Ubehag i nesen (inkl. neseirritasjon, stikking, 
kløe), nysing, nesetørrhet, hoste, tørr hals, halsirritasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Munntørrhet. Svært sjeldne (<1/10 000): Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem (hevelser i ansikt eller tunge og hudutslett), 
bronkospasme, svimmelhet, søvnighet, glaukom, økt intraokulært trykk, katarakt, nasal septumperforasjon, slimhinneerosjon, kvalme, utslett, kløe, elveblest, fatigue (tretthet, utmattelse), svakhet. Ukjent frekvens: Tåkesyn, nesesår. 
Systemiske effekter kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Det er rapportert veksthemming hos barn som får nasale kortikosteroider. Det er mulig med veksthemming hos ungdom også. I sjeldne tilfeller er det 
observert osteoporose ved bruk av nasale kortikosteroider over lang tid. Overdosering/Forgiftning: Ved nasal administrering forventes det ikke overdoseringsreaksjoner. Symptomer: Administrering av høyere doser enn anbefalt over 
en lengre periode, kan føre til midlertidig binyrebarksuppresjon. Binyrebarkfunksjonen vil gjenopprettes i løpet av få dager, og kan kontrolleres ved å måle kortisol i plasma. Ved overdosering etter utilsiktet oralt inntak, kan det for-
ventes forstyrrelser i sentralnervesystemet (inkl. sløvhet, forvirring, koma, takykardi og hypotensjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling: Symptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales mageskylling. Se Gift- 
 informasjonens anbefalinger: For azelastin R01A C03 og glukokortikoider H02A B. Egenskaper: Klassifisering: H1-antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason). Virkningsmekanisme: Azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat har 
forskjellige virkningsmekanismer og viser synergistiske effekter mhp. forbedring av allergisk rhinitt og symptomer på rhinokonjunktivitt. Flutikasonpropionat er et syntetisk trifluorinert kortikosteroid med svært høy affinitet til glukokorti-
koidreseptoren, og med potent antiinflammatorisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvirkende antiallergisk effekt, og har mastcellestabiliserende og antiinflammatoriske egenskaper. Hemmer syntese eller frigjøring av kjemiske 
mediatorer kjent for å være involvert i tidlige og sene stadier av allergiske reaksjoner, f.eks. leukotriener, histamin, plateaktiverende faktor (PAF) og serotonin. Lindring av nasale allergiske symptomer i løpet av 15 minutter. Absorpsjon: 
Etter intranasal administrering av 2 doser i hvert nesebor, er gjennomsnittlig Cmax 194,5 ± 74,4 pg/ml for azelastin og 10,3 ± 3,9 pg/ml for flutikasonpropionat, og gjennomsnittlig AUC er 4217 ± 2618 pg/ml pr. time for azelastin og 97,7 
± 43,1 pg/ml pr. time for flutikason. Tmax etter en enkelt dose er 0,5 time for azelastin og 1 time for flutikason. Proteinbinding: Flutikasonpropionat: 91%. Azelastin: 80-90%. Fordeling: Flutikasonpropionat: Vdss ca. 318 liter. Azelastin: Stort 
Vd. Halveringstid: Flutikasonpropionat: Eliminasjonshastigheten for i.v. administrert flutikasonpropionat er lineær i doseområdet 0,25-1 g, og karakteriseres ved høy plasmaclearance (Cl=1,1 liter/minutt). Cmax reduseres med ca. 98% 
i løpet av 3-4 timer, og bare lave plasmakonsentrasjoner er forbundet med terminal t1/2 på 7,8 timer. Azelastin: Ca. 20-25 timer for azelastin og ca. 45 timer for den aktive metabolitten. Metabolisme: Flutikasonpropionat elimineres 
hurtig fra systemisk sirkulasjon, hovedsakelig via CYP3A4. Azelastin metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4, CYP2D6 og CYP2C19. Utskillelse: Flutikasonpropionat: Hovedsakelig via gallen. Azelastin: Utskillelse skjer hovedsakelig via 
feces. Refusjon: 1R01A D58_22 Flutikason, kombinasjoner. Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller gluko-
kortikoid ikke er tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC: R97, allergisk rhinitt. Vilkår nr.: -. ICD: J30, vasomotorisk og allergisk rhinitt. Vilkår nr.: -. Vilkår: Ingen spesifisert. Pakninger og priser: 120 doser  (glassflaske) kr 248,40. 3 × 120 doser 
(glassflaske) kr 672,70. 
Sist endret: 03.12.2019
Basert på SPC godkjent av SLV: 31.05.2018
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Dymista® - en klasse for seg1

 Flutikasonpropionat/azelastinhydroklorid 

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

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

• Effekt på både nese- og øyesymptomer2

• Effekt etter 5 minutter*3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV: 31.05.2018)4

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

Kan det være 
covid-19?

De 42 første pasientene med 
covid-19 ved Bærum sykehus
SIDE 662

Ulike sykdomsbilder  
ved koronasmitte
SIDE 624, 680, 683, 686, 688, 691

Koronapandemien endrer 
helsevesenet
SIDE 622, 623, 626, 634, 638, 642, 644
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De første covid-19-pasientene  
ved et norsk lokalsykehus
Fra 9. til 31. mars ble 42 pasienter med  
covid-19 innlagt ved Bærum sykehus. 28  
pasienter var menn og median alder 72,5 år. 
De vanligste symptomene var feber, redusert 
allmenntilstand, dyspné og hoste. Minst ni 
pasienter fikk et svært alvorlig sykdomsfor-
løp. Med mulig unntak for NEWS2-skår var 
vanlig brukte kliniske skåringsverktøy lite 
egnet til å identifisere pasienter med høy 
risiko for alvorlig forløp. Artikkelen, som ble 
mottatt 2. april og fagfellevurdert, revidert 
og publisert på nett i løpet av syv dager, gir 
verdifull kunnskap om symptomer, funn  
og sykdomsforløp hos pasienter som inn-
legges med covid-19 på norske sykehus.
SIDE 662

Koronapandemien endrer helsevesenet
Driften ved alle norske sykehus er lagt om. 
Covid-19-pasienter får god palliativ behand-
ling, pleie og omsorg samtidig som persona-
let beskyttes mot smitte. Pårørendes behov 
må også ivaretas. Kreftpasienter som får 
immunterapi og cellegift, og pasienter som 
bruker biologiske legemidler, antas å være 
særlig utsatt ved smitte. Fødeavdelinger må 
ha beredskap for fødende med koronasmitte.

Hvordan er situasjonen i fattigere deler  
av verden? «Dersom pandemien rammer  
så hardt som vi nå har grunn til å frykte,  
er det fare for at Afrika igjen blir liggende 
med brukket rygg», skriver infeksjonslege 
Marius Trøseid, som nylig arbeidet ved et 
lokalsykehus i Tanzania.
SIDE 622, 623, 626, 634, 638–45

Kryssimmunitet og antistoffer  
mot koronavirus
Det nye koronaviruset sars-CoV-2 rammer 
noen hardt, mens de fleste av oss synes  
å være beskyttet mot smitte og utvikler kun 
milde eller ingen symptomer. Kan antistof-
fer og T-celler mot sesongkoronavirus, altså 
en kryssimmunitet, helt eller delvis forklare 
denne observasjonen? Kan beskyttende 
antistoffer fra personer med gjennomgått 
covid-19-sykdom brukes til å behandle alvor-
lig syke covid-19-pasienter?
SIDE 650

Forskningens 
fartshumper
Verden har aldri tidligere sett en så rask og massiv forskningsinn-
sats knyttet til ett enkelt område som nå. Koronavirusforskningen 
sprenger kapasiteten til tradisjonell kvalitetssikring. I flere mindre 
fagfelt er det nå ikke nok eksperter til å fagfellevurdere alt så hurtig 
som det kreves – for «alt» er viktig og må raskt ut.

En av konsekvensene er en enorm økning i antallet manuskrip-
ter publisert på såkalte preprint-servere, som tilbyr publisering 
uten fartsbegrensning. En av de største, medRxiv, rapporterer om 
over hundre ganger så mange nedlastinger som før pandemien. 
Men preprint-manuskripter er bare vurdert av forskerne selv, og 
har ikke passert forskningens fartshumper – den trauste og møy-
sommelige vitenskapelige vurderingen som fagfeller og tidsskrift-
redaksjoner står for. Når generelle aviser og medier uten trening  
i å kritisk vurdere vitenskap skal fortelle sine lesere om det siste 
nye, går det poenget lett hus forbi. Det har i mange tilfeller gitt 
medvind til både «fake news» og konspirasjonsteorier. Nå har flere 
preprint-servere selv tatt grep og stilt krav om ekstern vurdering 
av manuskriptene før de publiseres. Dermed nærmer de seg mer 
tradisjonell vitenskapelig publisering. Fartshumper er kjedelige 
for den som vil fort frem. Men de gjør verden tryggere for oss alle.
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FORSIDE

Illustrasjon © Mari Kanstad Johnsen

Hvem er smittet av sars-CoV-2? Det er ikke  
så enkelt å vite. De som blir syke, har gjerne 
uspesifikke symptomer. Feber, hodepine,  
sår hals og hoste kan like gjerne være tegn 
på annen luftveisinfeksjon. Noen har helt 
andre presenterende symptomer, som 
 magesmerter, kvalme og oppkast. Eldre 
pasienter kan få akutt funksjonssvikt. Tap  
av luktesans kan være eneste symptom. 
Covid-19 kan også gi stille hypoksemi, som 
kan være fatalt og er lett å overse. Også ved 
negativ nasofarynksprøve kan det være 
covid-19. Alt dette er illustrert i fem korte 
kasuistikker i dette nummeret. Vi er glade 
for at travle klinikere har delt dem med oss 
og med verden. Forsiden er tegnet av Mari 
Kanstad Johnsen. Flere av hennes arbeider 
kan du finne her: marikajo.com

Fra redaktøren

621 De som står fremst 
 Are Bre an

Leder

622 Kreft be hand ling og covid-19 
 Odd Ter je Brus tu gun

623 Når covid-19 mø ter af ri kansk hel se ve sen 
 Ma ri us Trø seid

624 COVID-19 anosmia 
 The re se Ove sen

DEBATT

Kommentarer

626 Samtykke og forskning på covid-19 
 Jacob C. Hølen

 Lazy bladder 
 Ragnar Stien

627 Seksjon for behandlingsreiser svarer 
 Yndis Staalesen Strumse

Debatt

630 Dan nel se i ko ro na ens tid 
 Linn Getz

634 På rø ren de til pa si en ter med covid-19 tren ger oss 
 Kjell Erik Strøm skag, Rig mor Op stad

635 Ut prø ven de be hand ling for covid-19 bør fore gå  
 i ran do mi ser te stu di er 
 Ma ri us Trø seid, Olav Lut ro, Vi dar Orm aasen

638 Pan de mi be red skap på en fø de av de ling 
 Jo han Kip per vik, Tone Sel mer-Olsen, Eli sa beth B. Mag nus sen,  
 Tone She te lig Løvvik

642 Kro nisk in flam ma to risk tarm syk dom og covid-19 
 Bjørn Moum

644 Pal lia tiv be hand ling av pa si en ter med covid-19 
 Anne-Tove Bren ne, Arve Nord bø, Siri Stei ne, Anne Fas ting,  
 Ma ren Anne Berg lund, End re Røyn strand, Nina E. Hjorth

646 Le ge mid del re si stent epi lep si – ikke all tid rik tig 
 Karl O. Nak ken, Mor ten I. Los sius

648 Mat in to le ran se hos barn 
 Chan dra Sekhar De vu la pal li
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650 Ko ro na vi ru set – kryssimmunitet, flokk im mu ni tet  
 og vak si ne ut vik ling 
 Lud vig A. Munt he

653 Valproatbehandling av fer ti le kvin ner 
 Mar te He le ne Bjørk, Thor sten Al fons Gerstner, Erik Tau bøll

VITENSKAP

Fra andre tidsskrifter

658 In gen ef ekt av an ti bio ti ka ved korsryggssmerter

659 Li ke vel in gen ge vinst av vi ta min C ved sep tisk sjokk

660 Blir be slut nin ger om be hand lings be grens ning fulgt?

Originalartikkel

662 Covid-19: Symp to mer, for løp og bruk av kli nis ke  
 skå rings verk tøy hos de 42 før s te pa si en te ne inn lagt  
 på et norsk lo kal sy ke hus 
 Hå kon Ihle-Hansen, Tryg ve Ber ge, Anders Tvei ta,  
 Else Jo han ne Røn ning, Per Erik Ernø, Elizabeth Lys ter Andersen,  
 Chris ti an Hjorth Wang, Arn ljot Tveit, Ma ri us Myr stad

Kort rapport
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 Jen ny Bjørnstad, Jo han Ræ der

Klinisk oversikt

672 Bak te ri el le odontogene in fek sjo ner 
 Mats Dø ving, Trude Han dal, Pål Gal te land

676 Gast risk ade no kar si nom og prok si mal ventrikkelpolypose  
 – en sjel den form for ar ve lig magesekkreft 
 Tom Mala, Dag Tide mand Før land, Hil de gunn Hø berg Vet i,  
 Ca ro li ne Ur sin Ska ge mo, Hans Olaf Johannessen, Egil Johnson

Kort kasuistikk

680 Covid-19 med akutt e ma ge smer ter som de but symp tom 
 Hil de Bastøe Sel le voll, Us man Sa eed, Vic to ria Sol veig Young,  
 Gun nar Sand bæk, Kar sten Gun der sen, Tom Mala

683 Covid-19 med ned satt lukte- og smaks sans som enes te  
 symp tom 
 Jø ran Hjel me sæth, Dag finn Skaare

686 Covid-19 på vist hos eld re kvin ne med akutt funk sjons svikt 
 Bjørn Erik Neer land, An drea Do bloug, Kris tin Grot le Nore,  
 Es pen Eliasson Mi kael sen, Arve Hal sen, Marc Vali Ahmed

688 Akutt lungesviktsyndrom hos covid-19-pa si ent  
 med ne ga ti ve nasofarynksprøver 
 Ma rit Teigen Hauge, Ei nar Nilsen, Trond Nord seth

691 Covid-19 med stil le hypoksemi 
 Wil li am Otestad, Mari Seim, Jens Oto Mæh len

693 Dis lo ka sjon av kuns tig lin se 
 Olav Kris ti ans lund, Ma ri us Dal by, Liv Drol sum

Medisin og tall

695 Kan vi sto le på sub grup pe ana ly ser? 
 Eva Skov lund

Fra laboratoriet

696 Hva er op ti mal fo lat sta tus? 
 Anne-Lise Bjør ke-Monsen, Re na te Ren strøm
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Intervju

698 Ols vik og or ga nis me ne 
 Martin Ho tvedt

Legelivet

703 Spil le gal skap 
 Alexander Wahl
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 An dre as Ny dal
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 Ole Våge

Tidligere i Tidsskriftet

707 Den far li ge vin ter då pen 
 Ju lie Did rik sen
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708 STEM NEI! 
 Syn ne Lof stad

Anmeldelser

709 Bøker

Ph.d.-disputaser

711 Avlagte doktoravhandlinger
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721 Hel se tje nes ten ba lan se rer 
 Marit Hermansen
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 ko ro na-pan de mi en

724 Fore byg gen de ar beids mil jø ar beid i kri se ti der

726 – Stol te av me di sin stu den te ne

727 Kre ver fle re til tak for å iva re ta ar beids ta ke re un der  
 pan de mi en

 Av ta le med Vir ke om ar beids tidsord nin ger

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

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

Stetoskopet finner du der du laster ned podkast.
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De som står fremst
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Hel se ar bei de re er på jobb der hvor smit e ri si ko en er 
 høyest. De må be skyt es godt nok.

Kli nisk ar beid har all tid vært ri si ko fylt: Hver dag hand ler om å ta 
be slut nin ger på usik kert grunn lag. Med covid-19-pan de mi en har 
ri si ko en fåt et nyt og skrem men de as pekt: Hver dag på ar beid øker 
ri si ko en for å på dra seg smit e – og for å brin ge den vi de re til and re 
pa si en ter el ler hjem til egen fa mi lie. Det per son li ge an sva ret for 
hel se ar bei de re opp le ves plut se lig tre dob belt med an svar for både 
pa si en te nes, egen og egne nær stå en des hel se.

Smit e ri si ko en er i høy es te grad re ell. I Kina opp lev de man i stor 
ut strek ning at smit e ble over ført fra hel se per so nell til fa mi lie -
medlem mer (1). I Italia er inn til mid ten av ap ril 2020 nær me re  
17 000 hel se ar bei de re smit et, og minst 125 le ger har mis tet li vet (2).  
I en kel te sta ter i USA ut gjør på sam me tids punkt hel se ar bei de re så 
mye som 20 % av alle smit e de (3). I Stor bri tan nia er an tal let hel se -
arbei de re døde av covid-19 minst 96 (4). Mør ke tal le ne an tas over alt  
å være sto re. Ri si ko en har også et kjønns as pekt: I USA er 73 % av 
covid-19-syke hel se ar bei de re kvin ner (3), og i Italia er to tred je de ler 
av alle smit e de hel se ar bei de re kvin ner (2).

Sam fun net har et åpen bart mo ralsk an svar for sine hel se ar bei de-
res sik ker het – det er de som står fremst, og de som i sam fun nets 
tje nes te dag lig mø ter den høy es te smit e ri si ko en. Tra gisk nok er  
det her det har svik tet i man ge land. Man ge len på smit e vern ut styr  
i hel se ve se net har man ge ste der vært pre kær. En un der sø kel se ut ført 
i Stor bri tan nia vis te at nær me re halv par ten av sy ke hus le ge ne som 
gjen nom før te aero sol ska pen de pro se dy rer hos covid-19-pa si en ter, 
mang let til strek ke lig ver ne ut styr, og at nær me re halv par ten av 
all menn le ge ne ikke had de til strek ke lig til gang på stan dard munn-
bind (5). Ita li ens ke le ger ad va rer om at man gel på smit e vern for 
hel se ar bei der ne kan føre til kol laps i hel se ve se net (6). Og i USA pro-
tes te rer hel se ar bei de re over hele lan det mot en om fat en de man gel 
på ele men tært smit e vern ut styr (7).

Git de in ter na sjo na le er fa rin ge ne er det for stem men de at vi 
 hel ler ikke i Norge har mak tet å til strek ke lig be skyt e de som står 
fremst i vi rus stri den. I mid ten av ap ril 2020 ra sjo ner te noen av lan-
dets stør ste hel se fo re tak, Oslo uni ver si tets sy ke hus (OUS) og Akers-
hus uni ver si tets sy ke hus (Ahus), per son lig smit e vern ut styr til hel se-
ar bei de re, sam ti dig som sy ke plei e re dag lig rap por ter te om man gel 

på ele men tært ut styr som ån de drets vern og munn bind (8). 57 % av 
hel se ar bei de re i Oslo som be svar te en un der sø kel se i regi av Fag  for-
bun det, had de følt seg ut ryg ge på jobb på grunn av pan de  mien, 
mens 36 % had de opp levd brudd på smit e vern reg le ne på ar beids-
plas sen (9). Og på St. Olavs hos pi tal i Trondheim før te man ge len på 
ele men tært smit e vern ut styr til at sy ke hu set ikke kun ne gå til ba ke 
til nor mal ope ra sjons ka pa si tet som plan lagt (10).

Vi had de in gen over ka pa si tet i hel se ve se net før det e be gyn te. 
Hel se ve se net skal fort set e å be hand le syke så len ge pan de mi en 
va rer, og ikke minst et er på. Der for hand ler det ikke bare om sam-
fun nets og ar beids gi ver nes ju ri dis ke og mo rals ke plikt til å be skyt e 
hel se ar bei der ne. Det hand ler også om å sik re hel se ve se nets ka pa si-
tet. Og det hand ler om hel se ar bei der nes til lit til det sy ste met de er 
en del av. I Stor bri tan nia har myn dig he te nes mang len de evne til  

å be skyt e sine hel se ar bei de re for dy pet kløf ten av mis til lit mel lom 
hel se ar bei de re og myn dig he ter i et al le re de hardt prø vet Na tio nal 
Health Service (NHS) (4, 5). Slike er fa rin ger må tas på al vor. Det e er 
ikke tids punk tet for hel se myn dig he te ne til å stil le urea lis tis ke krav 
til sy ke hu se ne om å hånd te re både pan de mi en og et er sle pet av 
an nen be hand ling sam ti dig (11), el ler til å hol de fast på en fi nan  -
siering som gjør at fast le ge kon to rer må per mit e re an sat e midt  
i hel se kri sen (12). Det er når det gjel der som mest, at til li ten set es  
på prø ve.

I en tid der hund re tu se ner av and re ar beids tage re tvin ges ut av 
jobb for å mins ke smit e ri si ko, må hel se ar bei de re gå på jobb der 
hvor smit e ri si ko en er al ler høy est. Ja visst er de hel ter. Men de er 
sår ba re hel ter – og vi plik ter å be skyt e dem.

ARE BRE AN
are.brean@tidsskriftet.no
er sjef re dak tør i Tids skrif tet. Han er ph.d. og spe sia list  
i nev ro lo gi.
Foto: Ei nar Nilsen
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«Gitt de in ter na sjo na le er fa rin ge ne er det 
 forstem men de at vi hel ler ikke i Norge har 
mak tet å til strek ke lig be skyt te de som står 
fremst i vi rus stri den»
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Også i pan de mi året 2020 vil over 34 000 per so ner  
i Norge få en kreft dia gno se. Hvor dan skal vi sik re dis se 
pa si en te ne til freds stil len de be hand ling og opp følg ning?

Kreft le ger er vant til å pri ori te re, og or de ne nyt e, res surs og al vor lig
het er en fre kvent del av vårt vo ka bu lar. I lø pet av noen få uker i mars 
har or det res surs knapp het blitt mer på tren gen de. Det er ikke len ger 
dyre kreft le ge mid ler vi dis ku te rer mest. Pan de mi en gjør at kva li te-
ten på til bu det må sen kes.

Det er sjel den «blå lys-pro ble ma tikk» in nen on ko lo gi, men det 
mes te has ter li ke vel. Ut red ning skal gå raskt, ku re ren de be hand ling 
må igang sett es, og lind ren de be hand ling skal også til bys. Hvor dan 
skal dett e hånd te res i et hel se sy stem på bris te punk tet?

Er fa rin ger fra kreft om sor gen i det covid-19-ram me de Italia be gyn-
ner å kom me. Man er be kym ret for for sin kel ser som vil kun ne ha 
ve sent lig be tyd ning for pro gno se (1). Også and re as pek ter rundt 
kreft om sor gen vil på vir kes. Må let må være å ba lan se re ka pa si tets -
utford rin ger med kva li tet for å sik re at pa si en te ne får en li ke ver dig 
be hand ling, uav hen gig av om dia gno sen er covid-19 el ler an nen 
al vor lig syk dom, som for eks em pel kreft (2).

Her hjem me er alle kreftscreeningprogram satt på vent. Dett e er 
det enes te kreft spe si fik ke til ta ket som er nevnt i Hel se di rek to ra tets 
no tat om pri ori te ring av hel se hjelp un der covid-19-pan de mi en (3). 
For må let er å re du se re kon takt punk ter inn mot hel se ve se net og  
å spa re res sur ser.

Ut red ning ved mis tan ke om kreft bør ikke for sin kes unø dig.  
Vi kan li ke vel mått e ak sep te re at ters ke len he ves. Ved lav mis tan ke, 
for eks em pel et lite sus pekt mam mo gra fi funn, kan ut red nin gen 
tro lig ut sett es uten at det går ve sent lig ut over pro gno sen. Ge ne relt 
bør man fo ku se re på det som er nød ven dig for å leg ge en ini tial 
be hand lings plan, og unn gå overutredning. Over fø ring av pa si en ter 
mel lom sy ke hus bør unn gås om mu lig.

Be hand ling med kurasjonsmål skal pri ori te res høyt. De fles te kreft-
ope ra sjo ner bør gjø res in nen kor te tids fris ter. Unn tak kan være lav -
risi ko-pro sta ta kreft, små bryst svuls ter og an net. In ter na sjo na le or ga-
ni sa sjo ner som Ame ri can Col le ge of Surgeons har fore slått triage av 
kreft kir ur gi (4). Nytt en av ad ju vant cel le gift be hand ling bør veies mot 
ri si ko en for inn leg gel ses kre ven de kom pli ka sjo ner som nøy tro pen 
fe ber og even tu ell in ten siv be hand ling. I noen til fel ler kan ad ju vant 
be hand ling ut sett es el ler sløy fes uten stor ri si ko for pro gno se tap.

Den sto re grup pen kreft pa si en ter som får livs for len gen de be hand-
ling i form av cel le gift og im mun te ra pi, er en spe si ell ut ford ring. Ved 
inn leg gel ser er tverr fag lig dis ku sjon om kring pro gno se og for ven tet 
be hand lings ef ekt es sen si elt. Man bør ha i men te ri si ko en for un der-
be hand ling som kan på vir ke ut fall og gi re du sert livs kva li tet.

En tid lig ar tik kel fra Kina vis te at av 32 covid-19-pa si en ter som 
had de al vor lig un der lig gen de syk dom og lå på re spi ra tor, over lev de 
kun én (5). Det kan der for være grunn til å sam ta le med kreft pa si en-
ter og på rø ren de, også før på vist covid-19, om at re spi ra tor be hand-
ling kan skje ikke vil være hen sikts mes sig.

For å re du se re be last nin gen på po li kli nik ker kan in tra ve nøs 
 be hand ling er statt es med per oral me di ka sjon, even tu elt sub ku ta ne 
in jek sjo ner. Ved li ke holds be hand ling kan stop pes tid li ge re enn 
van lig. Strå le te ra pi kan ge ne relt gis med fær re frak sjo ner og høy ere 
frak sjons dose enn el lers. Alle dis se til ta ke ne kan kre ve økt år vå ken-
het i opp følg nin gen, blant an net for å sik re ett er le vel se ved per oral 
be hand ling og for å fan ge opp symp tom end rin ger.

Ved kon trol ler kan fy sisk opp mø te i stor grad er statt es med te le-
fon kon sul ta sjon. Er fa rin gen ett er få uker er at pa si en ter har stor 
ak sept for dett e. Anam ne se opp ta ket må være fo ku sert på å sik re 
inn hen ting av in for ma sjon som el lers ville kun ne blitt kom mu ni-
sert ikke-ver balt. Ofte skal det gis ne ga tiv in for ma sjon som kan være 
kre ven de å for hol de seg til via te le fon. Strenge be grens nin ger på 
opp mø te for på rø ren de kan være spe si elt ut ford ren de in nen kreft-
om rå det, der de fles te kon sul ta sjo ner gjø res med ek te fel le el ler 
and re til ste de. Slike fel les mø ter sik rer god over fø ring av in for ma-
sjon og kan være trøs ten de og angst dem pen de. Ved te le fon kon sul ta-
sjo ner kan bruk av høytt a ler gjø re det mu lig for på rø ren de å del ta  
i sam ta len. Digital hjemmeoppfølgning kan være spe si elt nytt ig.

Også i 2020 vil over 10 000 pa si en ter dø av kreft syk dom. Om sorg 
mot li vets slutt skal selv sagt ha høy pri ori tet. Der som pan de mi en 
ut vik ler seg som man har sett i and re land, blir døds år saks re gist re-
rin gen vik tig. Vil kreft dø de lig he ten gå ned i 2020 på grunn av økt 
covid-19-dø de lig het?

Ved fare for eks trem res surs knapp het kre ves rask om stil ling og 
ty de li ge pri ori te rin ger, men også re du sert kva li tets for vent ning (6). 
Pa si en ter må in for me res grun dig om grunn laget for av vik fra stan-
dard be hand ling. Kreft for en in gen ga tid lig inn gå en de in for ma sjon 
om si tua sjo nen (7). For per so nell på kreft av de lin ger er sam hold, 
hvile og egen pleie samt le del sens om sorg for med ar bei der ne vik -
tige re enn noen gang – for å sik re at pa si en te ne får best mu lig 
 be hand ling, tross alt.
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«Strenge be grens nin ger på opp mø te  
for på rø ren de kan være spe si elt ut ford ren de»
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Når covid-19 mø ter af ri kansk hel se ve sen
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Af ri ka sør for Sa ha ra har len ge vært spart for covid-19, 
men pan de mi en kjen ner in gen gren ser. En so li da risk 
re spons på pan de mi en er av gjø ren de for glo bal hel se, 
 inter na sjo nal øko no misk ut vik ling og vår al les sik ker-
het.

I vin ter har jeg job bet ved et sy ke hus i ru ra le Tan za nia, i Ma nya ra- 
regi o nen, seks ti mer sør for Arusha. Det føl tes lit pa ra dok salt å rei se 
fra et land nes ten uten på vis te koronatilfeller og hjem til ka ran te ne  
i pan de mi ens nye epi sent rum. Un der mel lom lan din gen i Ad dis 
Abe ba føl te vi på et re elt og ra sjo nelt stig ma: Eu ro pe e re er mu li ge 
smit e bæ re re, og af ri ka ner ne hol der av stand og dek ker seg til med 
mas ker el ler sjal. Smit en bur de helst vært stop pet ved gren se ne,  
da mu lig he ten for smit e vern, dia gnos tikk og in ten siv be hand ling  
er svært be gren set ved de fles te af ri kans ke sy ke hus. Vi ser nå at det e 
ikke er mu lig. Covid-19 sprer seg over alt.

I lø pet av feb ruar og mars mer ket vi ty de lig hvor dan pan de mi en 
nær met seg, og jeg ble in vol vert i opp læ ring og plan leg ging av 
covid-19-re spons ved sy ke hu set. Men hvor dan plan leg ge for iso le ring 
av pa si en ter når det al le re de lig ger 10 – 15 pa si en ter på hvert rom? 
Hvor dan skille ko ro na vi rus fra lun ge be ten nel se el ler hjer te svikt 
uten vi rus dia gnos tikk? Hvor dan be hand le in ten siv pa si en ter uten 
re spi ra tor, el ler med ok sy gen kol ber som jevn lig går tom me selv i en 
nor mal si tua sjon? Hvor dan vaske hen der uten såpe el ler hånd sprit? 
Hvor dan be skyt e seg uten per son lig smit e vern ut styr? Og hvor dan 
hind re at smit e frykt blant le ger og sy ke plei e re fø rer til hand lings-
lam mel se og enda fle re døds fall? De fles te af ri ka ne re har er fa ring 
med to vi rus in fek sjo ner, hiv og ebola, og man ge fryk ter at ko ro na -
viru set skal være en like stor trus sel (1). Den stør ste trus se len er 
kan skje at et al le re de over be las tet hel se ve sen ri si ke rer å falle sam-
men. Det er vik tig å leg ge gjen nom før ba re og ty de li ge pla ner, men 
ev nen til å re spon de re va ri e rer fra land til land (2).

Det dis ku te res i af ri kans ke og in ter na sjo na le me di er om mu li ge 
år sa ker til at Af ri ka så len ge har vært spart for pan de mi en. Det har 
vært spe ku lert i at vi ru set ikke tri ves like godt i varmt kli ma (3),  
selv om spred ning av vi ru set i Thai land ty der på det mot sat e. Mest 
sann syn lig ser vi en for sin kel se av pan de mi en, del vis grun net geo-
gra fisk av stand fra res ten av ver den og del vis strenge gren se kon trol-
ler med tem pe ra tur må lin ger og hel se sjekk fra slut en av ja nu ar  
ved fle re fly plas ser. Man ge land har inn til ny lig vært i be red skap 
grun net ebo la epi de mi en og iverk set er re spons ut fra det e, selv om 
til ta ke ne va ri e rer fra land til land og fra om rå de til om rå de. Fle re og 
fle re af ri kans ke land har stengt gren se ne for per so ner fra land med 

høy fore komst av covid-19. I Norge fra rå des vi å rei se til ut lan det for 
å hind re at vi brin ger smit e hjem igjen. Slik si tua sjo nen er nå, er 
ri si ko en enda stør re for at nord menn og and re eu ro pe e re sprer 
vi ru set til land som ikke har res sur ser til å hånd te re en pan de mi.

Af ri ka sør for Sa ha ra har en re la tivt ung be folk ning, og det er 
mu lig at vi ru set vil ram me mil de re av den grunn. Men man ge barn 
har al le re de mis tet mor og far i hiv epi de mi en og ri si ke rer nå å mis te 
bes te for eld re ne sine i covid-19-pan de mi en. Og in gen vet hva som  
vil skje når covid-19 mø ter hiv- og tu ber ku lo se-pan de mi en. Covid-19 
er nå på vist i mer enn halv par ten av kon ti nen tets na sjo ner. Al ge rie, 
Egypt, Sør-Af ri ka og sta dig fle re na sjo ner har på vist in nen lands 
spred ning av vi ru set. Un der rap por te rin gen er sann syn lig vis stor 
grun net mang len de test ka pa si tet og dia gnos tikk. Sør-Af ri ka har 
er klært ko ro na vi rus som en na sjo nal kri se.

Hiv epi de mi en sat e ut vik lin gen i Af ri ka sør for Sa ha ra fle re tiår 
til ba ke. Den ga en syk doms ram met be folk ning, et over be las tet 
hel se ve sen og øko no misk re se sjon. Der som pan de mi en ram mer  
så hardt som vi nå har grunn til å fryk te, er det fare for at Af ri ka 
igjen blir lig gen de med bruk ket rygg. Hiv epi de mi en var et alt over-
skyg gen de pro blem inn til til gang til an ti re tro vi ral be hand ling 
sta bi li ser te si tua sjo nen på kon ti nen tet. Nors ke sy ke hus har nå star-
tet å re krut e re pa si en ter til en WHO-ko or di nert be hand lings stu die 
av covid-19-pa si en ter, der blant an net ma la ria mid de let hydroksyklo-
rokin skal prø ves ut (4). Det er vik tig at vi gjen nom fø rer stu di en og 
rap por te rer re sul ta ter så raskt som mu lig, slik at ny be hand ling kan 
kom me på plass, også i land som el lers vil ha sto re pro ble mer med  
å be kjem pe pan de mi en. Me di sinsk forsk ning har ald ri has tet mer 
enn nå.

Den in ter na sjo na le kam pen om per son lig smit e vern ut styr er 
for uro li gen de. Det er for ståe lig at fle re land har nok med å møte 
sine egne ut ford rin ger, men be ho vet for in ter na sjo nal bi stand 
 un der og et er pan de mi en må ikke un der vur de res. Å sva re kraft fullt 
og so li da risk på covid-19-pan de mi en er av gjø ren de for glo bal hel se, 
øko no misk ut vik ling og in ter na sjo nal sik ker het. Det e gjel der vår 
fel les trygg het.
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Does such a phe nom e non ex ist? If so, what is the cor rect 
ap proach?

Smell dis or ders (hyposmia, anosmia) oc cur among 15 – 20 % of the 
ge ne ral pop u la tion (1–3). The term anosmia means comple te loss  
of the abil i ty to smell. In our dai ly clin i cal work, anosmia is the  
term used to de scribe the in abil i ty to smell our selves or our sur-
roundings. Frag ments of olfaction (sen se of smell) may be pre served 
but are gen er al ly use less in a so cial con text. The prev a lence of anos-
mia is 2 – 5 % (1–3). Loss of olfactory in put has sev er al con se quences: 
we no lon ger re ceive in for ma ti on about po ten ti al hazards such as 
smo ke, fire, leak age of chemicals and poi son ous substances, as well 
as spoiled food, lead ing to anx i ety and stress ful alert ness. In ad di -
tion, the smell of food is ab sent or distorted to such a de gree that 
sufferers are un able to pre pare and en joy a meal. In one-third of 
pa ti ents, this hedonic loss gives rise to dep res sion (2, 4). In many 
cases, the pa tient’s pri mary com plaint is loss of taste (ageusia). The 
un der ly ing mech a nism is that the sen se of smell adds all the sub tle 
ele ments of taste bey ond sour, salt, sweet, and bit er. As clinicians, 
we should be very awa re of anosmic symp toms.

The causes of anosmia are many, the fore most of which is chron ic 
rhinosinusitis. However, the sec ond most fre quent un der ly ing 
mech a nism is post-in fec tious – mean ing that a vi ral up per airway 
in fec tion (com mon cold) may indu ce per ma nent anosmia. Vi ral 
infections are re spon si ble for ap prox i mate ly 20 % of all cases of anos-
mia. In fluen za vi rus is a well-known speci es; however, sev er al other 
vi ruses play a role – in fact, more than 200 vi ruses are listed as po ten-
ti al ’villains’. Ac cord ing to the lit er a ture, coronaviruses ac count  
for 10 – 15 % of cases (5). The mechanisms un der ly ing post-in fec tious 
anosmia are not ful ly understood. Most like ly, the neuroepithelium 
em bedded in the na sal muc osa is damaged di rect ly by the micro-
organisms, or the pathogenesis involves immunological pro cesses 
(6, 7).

In the current pan dem ic, symp toms of anosmia should not be 
un ex pect ed. On the other hand, other vi ruses may also be part of  
the sce na rio. There fore, as docto rs, we are in deed chal lenged. When 

confronted with a pa tient with acu te/subacute on set of anosmia/
ageusia, what should we do? If other signs of COVID-19 are pre sent, 
we know what to do. But in the ab sence of the se symp toms, we are 
some what at a loss.

Monosymptomatic anosmia has been reported in cases of 
 COVID-19 (8), there fore the current ad vice should be to sus pect 
 COVID-19 in monosymptomatic cases of anosmia and enco ura ge  
the pa ti ents to iso late them selves and their cohabitants (5). Other-
wise, con tam i na tion on a larger scale may emer ge. Treat ment with 
na sal ste ro ids is not recommended be cause of un cer tain ty with 
re gard to their benefits (co-occurring hay fe ver and chron ic rhino-
sinusitis re ceive stan dard treat ment) (5).

In my opi ni on, monosymptomatic anosmic pa ti ents ought to 
undergo COVID-19 tes ting. Self-iso la ti on has many con se quences. 
Over all, it is of the ut most im por tance to re gis ter in di vi du als who 
have te sted po si ti ve to COVID-19 in or der to re gain nor mal so cial 
con di ti ons at the end of this scourge. We must ex pect COVID-19-po si-
ti ve in di vi du als to de vel op im mu ni ty, and as such they will be ide al 
as the first line in re-es tab lishing nor mal i ty worldwide. Furthermore, 
a vacci ne may be in the pi pe li ne; if im mu ni ty has al ready been obtai-
ned through pri mary in fec tion, costs could be re duced and vac ci na-
tion programmes focused on populations wit hout im mu ni ty.
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«In my opinion, monosymptomatic anosmic 
patients ought to undergo COVID-19 testing»
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KOMMENTARER

I debattartikkelen «Pasientsam- 
tykke i pandemiforskningen» spør 
Cathrine Ebbing og Mette Brekke  
om det er på tide å gjøre unntak  
fra samtykkekravet i helseforsk- 
ningsloven for å forske på covid-19. 
Her får de svar fra en ansatt i REK:

Samtykke og 
forskning på covid-19

Forskning på Covid-19 er svært viktig for 
hele samfunnet og en forutsetning for  
å kunne bekjempe pandemien. De Regio-
nale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk (REK) har innført haste-
behandling av slike prosjekter (1).

Hastebehandlingen er mulig fordi både 
sekretariat og komité har mobilisert, men 
den foregår fortsatt innenfor forsvarlige 
rammer. Historien bør ha lært oss at det 
nettopp er i krisetider at risikoen øker for at 
samfunnets kortsiktige interesser kan over-
styre menneskerettighetene og våre grunn-

verdier. Samtykke er en slik grunnverdi,  
og det er all grunn til at det fortsatt skal 
være hovedregel, selv om samfunnet nå  
er i en krise.

REK har hjemmel til å tilgjengeliggjøre 
data som normalt samles inn i helsetjenes-
ten, til forskning uten samtykke. Det vil  
også kunne være aktuelt for forskning på 
covid-19, og det vil svare ut noe av forfatter-
nes ønsker. Vi har også sett eksempler på 
intensivforskning der man kan benytte 
utsatt samtykke. Da kan helsepersonell/
forsker samle inn data, etter godkjenning 
fra REK, og spørre om samtykke til å bruke 
disse når pasienten igjen blir samtykkekom-
petent. Hvis pasienten dør, vil man kunne 
spørre pårørende i ettertid. Får forsker sam-
tykke kan det forskes, hvis ikke må data 
slettes. Utsatt samtykke vil være aktuelt for 
denne situasjonen, ikke minst fordi pårø-
rende kanskje ikke er tilstede på grunn av 
smittevernstiltak.

REK mottar mange og gode søknader  
om covid-forskning. Det pågår en viktig 
forskningsdugnad der helsepersonell, fors-
kere, pasienter og forvaltning bidrar på en 
måte som bør gjøre oss stolte. Skal denne 
forskningen også gjøre oss stolte i ettertid, 
er det i alles interesse at den ble gjennom-
ført forsvarlig.

Dette innlegget er ikke diskutert med hele 
REK og må leses som forfatterens egne syns-
punkter.
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Lazy bladder

Jeg har med stor interesse lest Tidsskriftets 
serie om vannlatingsforstyrrelser hos barn 
(1, 2, 3). I første artikkel (1) omtales den «late» 
blæren nærmest i forbifarten, og da som  
en blæreforstyrrelse forårsaket av en uvane 
blant aktive barn til å undertrykke blære-
refleksen når de ellers er opptatt med for 
dem viktige ting.

Jeg har liten eller ingen erfaring med 
barneurologi, men blant mine voksne 
 pasienter har jeg sett noen få med helt 
 identiske funn som ved «lazy bladder» hos 
barn: Meget store blærevolum, langsom 
urinflow (bukpresstømming), til dels store 
residualurinmengder men likevel sjelden 
infeksjon, ingen tegn til andre sykelige 
tilstander hverken i urinveier eller nerve-
system. Alle mine pasienters urinveisavvik 
ble oppdaget tilfeldig, pasientene selv var 
svært fornøyd med sin tilstand som nå ble 
benevnt «selskapsblære». Alle hadde hatt 
enuresis i sin barndom, og alle hadde kon-
vertert sine urinveisproblemer til «lazy 

«Samtykke er en grunnverdi, 
og det er all grunn til at det 
fortsatt skal være hovedregel, 
selv om samfunnet nå er  
i en krise»

«Er denne tilstanden (som  
vi døpte ‘battered child’ 
blære) så sjelden at den ikke 
bør nevnes i en oversikt som 
denne eller er den ukjent blant 
uro-pediatere?»
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våre uttakskriterier vedrørende PASI ikke  
er blitt endret. Pasientene mottar instrukser 
om intensivert avskjellende behandling  
før utreise for effektiv utnyttelse av behand-
lingsoppholdet. Sistnevnte forhold vil 
 kunne medvirke til lavere PASI ved ankomst 
i forhold til søknadstidspunkt.

Det er verdt å merke seg at selv om 
 behandlingsreise en gang ble iverksatt som 
et alternativ til sykehusopphold i Norge, er 
det funnet en ikke ubetydelig tilleggseffekt 
av klimaforskjellen, samt effekten av den 
helhetlige tilnærmingen vi i dag tilbyr  
i dette behandlingsprogrammet. Dokumen-
tasjon av denne effekten foreligger ikke bare 
på PASI, men også på flere andre nivåer av 
helse, helt ned på cytokinnivå (1). Les gjerne 
mer om vår forskning på vår hjemmeside 
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/
direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-
samhandling/avdeling-for-utenlandskontor-og-
behandlingsreiser/behandlingsreiser#forskning-
pa-effekt-av-behandlingsreiser
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bladder» i barndommen. Denne barn-
dommen var alle påfallende uvillige til  
å snakke om, men etter hvert kunne de 
berette om til dels groteske avstraffelser  
når den stakkars nattevæter hadde hatt 
«uhell»: Juling inntil nesten bevisstløshet, 
hånden lagt på varm kokeplate, spyling  
med kaldt vann i bade karet med pyjamasen 
på for deretter å bli lagt til sengs i den «til-
grisete» sengen. På Pavlovsk vis greide de så 
å undertrykke vannlatingstrangen til den 
forsvant og fortsatte å være borte for resten 
av livet.

Mitt spørsmål til forfatterne er: Er denne 
tilstanden (som vi døpte «battered child» 
blære) så sjelden at den ikke bør nevnes  
i en oversikt som denne eller er den ukjent 
blant uro-pediatere?
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I en lederartikkel i Tidsskriftet  
nr. 3/2020 skrev Petter Gjersvik at 
stadig færre pasienter med psoriasis 
har behov for behandlingsreiser til 
Syden. Han mente dette bør få følger 

for ordningen. Her får han svar fra 
Yndis Staalesen Strumse ved Seksjon 
for behandlingsreiser ved Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet.

Seksjon for behand- 
lingsreiser svarer

Takk for ditt initiativ til debatt. Du etterspør 
oppdatert dokumentasjon på våre psoriasis-
pasienters grad av utslett ved ankomst på en 
behandlingsreise. Vi samler vi for tiden data 
på PASI som en intern kvalitetssikring, men 

dette foreligger per i dag ikke som doku-
mentasjon på vitenskapelig nivå. Vi anser 
det her som vesentlig at datainnsamlingen 
pågår i minimum et helt år, siden det vil 
kunne være variasjoner mellom gruppene, 
bl.a. påvirket av årstid. Vi vil understreke at 

«Selv om  behandlingsreise  
en gang ble iverksatt som  
et alternativ til sykehusopp- 
hold i Norge, er det funnet  
en ikke ubetydelig tilleggs- 
effekt av klimaforskjellen, 
samt effekten av den helhet- 
lige tilnærmingen i i dag  
tilbyr i dette behandlings- 
programmet»
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ramipril, simvastatin, torasemid og hydroklortiazid, og at empagli-
flozin ikke har klinisk relevant effekt på farmakokinetikken til met-
formin, glimepirid, pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, simvastatin, 
warfarin, ramipril, digoksin, diuretika og orale prevensjonsmidler. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk 
hos gravide. Dyrestudier har vist negative effekter på postnatal 
utvikling, men ingen skadelige effekter på tidlig fosterutvikling. 
Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende barn kan ikke 
utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: Effekt på hu-
man fertilitet er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller 
indirekte skadelige effekter. Bivirkninger: Frekvensintervaller 
angis som følger: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), 
mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), 
svært sjeldne (<1/10 000), ukjent frekvens (kan ikke anslås ut i fra 
tilgjengelige data). Organklasse: Hud. Vanlige: Bivirkning: Pruritus 
(generell), utslett. Mindre vanlige: Bivirkning: Urticaria. Ukjent 
frekvens: Bivirkning: Angioødem. Organklasse: Infeksiøse. Vanlige: 
Bivirkninger: Urinveisinfeksjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Vaginal 
candidiasis, vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner. 
Ukjent frekvens: Bivirkning: Nekrotiserende fasciitt av perineum 
(Fourniers gangren). Organklasse: Kar. Mindre vanlige: Bivirkning: 
Hypovolemi. Organklasse: Nyre/urinveier. Vanlig: Bivirkning: Økt 
urinering. Mindre vanlige: Bivirkning: Dysuri. Organklasse: Stoffskifte/
ernæring: Svært vanlige: Bivirkning: Hypoglykemi ved kombinasjon 
med sulfonylurea eller insulin. Vanlige: Bivirkning:  Tørste. Sjeldne: 
Bivirkning: Diabetisk ketoacidose. Organklasse: Undersøkelser: 
Vanlige: Bivirkning: Økte serumlipider. Mindre vanlige: Bivirkning: 
Økt hematokrit, økt serumkreatinin/redusert GFR. Overdosering/
Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 800 mg viste ingen 
toksisitet hos friske, og gjentatte daglige doser på opptil 100 mg 
viste ingen toksisitet hos pasienter med diabetes mellitus type 2. 
Behandling: Iht. klinisk status. Fjerning av empagliflozin ved hemo-
dialyse er ikke undersøkt. Se Giftinformasjonens anbefalinger: A10B 
K03. Pakninger og priser: 10mg: 30 stk. (blister) 384125. Pris (kr): 
458,30. 90 stk. (blister) 027051. Pris (kr): 1302,40. 25 mg: 30 stk. 
(blister) 045475. Pris (kr): 458,30. 90 stk. (blister) 585516. Pris 
(kr): 1302,40. Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i 
kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/
eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale. Refusjonskoder: 
ICPC kode T90: Diabetes type 2. ICD kode E11: Diabetes mellitus 
type 2. Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til 
pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin. Sist endret: 13.11.2019. Basert på SPC 
godkjent av SLV/EMA: 14.10.2019. 

For dine pasienter med diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom. 
Primært endepunkt: 14% reduksjon i 3P-MACE (95% KI 0,74-0,99, p=0,0382)1,2*
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EVNEN TIL Å OPPNÅ MER
ENN Å REDUSERE HbA1c, VEKT OG BLODTRYKK

RRR i kardiovaskulær død
(95% KI 0,49-0,77, p<0,0001 ARR = 2,2 %)

RRR i hospitalisering for hjertesvikt
(95% KI 0,50-0,85, p=0,0017 ARR = 1,4 %)

RRR i forekomst eller forverring av nefropati
(95% KI 0,53-0,70; p<0,001 ARR 6,1 %)

Standarbehandling inkluderte2:

  Statin   

  ACE-hemmer/All-blokker     

  Betablokker     

  Platehemmer    

  Glukosesenkende legemidler

Referanser:
1. JARDIANCE® (empagliflozin) SPC, 14.10.2019, avsnitt 4.1, 4.2, 4.8, 5.1.
2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, 
cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373(22):2117-2128.

JARDIANCE® INDIKASJON: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert 
diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som 
monoterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til 
andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon 
om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som er studert. 
JARDIANCE® Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-infeksjon, 
volumdeplesjon, hypoglykemi (ved kombinasjon med insulin eller sulfo-
nylurea), ketoacidose (sjelden) og Fourniers gangren (meget sjelden). 
JARDIANCE® er ikke anbefalt for pasienter med moderat til alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide, 
ammende, type 1-diabetes, eller til behandling av ketoacidose. 
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Jardiance <<Boehringer Ingelheim>> Antidiabetikum. 
ATC-nr.: A10B K03                   CT

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: 
Empagliflozin 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 
Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Til voksne 
med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til 
diett og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi når metformin er uegnet 
pga. intoleranse, eller i tillegg til andre legemidler til behandling 
av diabetes. Se SPC for informasjon om kombinasjoner, effekt på 
glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som 
er studert. Dosering: Maks. daglig dose er 25 mg. Ved kombinasjon 
med sulfonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller 
insulin vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi. Monoterapi 
og kombinasjonsbehandling: Anbefalt startdose er 10 mg 1 gang 
daglig. Dosen kan økes til 25 mg 1 gang daglig hvis 10 mg 1 gang 
daglig tolereres godt. Glemt dose: Uteglemt dose skal tas så snart 
pasienten husker det. Det bør ikke tas dobbel dose i løpet av 1 dag. 
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er 
ikke nødvendig. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon 
pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er 
ikke nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Skal ikke initieres ved 
estimert GFR (eGFR) <60 ml/minutt/1,73 m2. Dosen bør justeres til 
eller opprettholdes på 10 mg 1 gang daglig dersom empagliflozin 
tolereres godt. Skal seponeres ved eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2. Barn: 
Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige data. Eldre: 
Dosejustering er ikke nødvendig pga. alder. Nyrefunksjon og risiko 
for volumdeplesjon bør vurderes. Behandling bør ikke initieres hos 
eldre >85 år pga. begrenset klinisk erfaring. Administrering: Tas 
med eller uten mat. Svelges hele med vann. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Diabetisk 
ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstruende og fatale, tilfeller av 
DKA er sett ved behandling med SGLT2-hemmere, inkl. empagli-
flozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med kun moderat økt 
blodglukoseverdi (<14 mmol/liter). Risiko for DKA må vurderes ved 
uspesifikke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi, mages-
merter, uttalt tørste, pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue eller 
søvnighet. Pasienter skal umiddelbart undersøkes for ketoacidose 
ved slike symptomer, uavhengig av blodglukosenivå. Ved mistenkt 
eller diagnostisert DKA skal empagliflozin seponeres umiddelbart. 
Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller akutte, 
alvorlige sykdommer. Overvåkning av ketoner (måling i blod fremfor 
urin) anbefales. Behandlingen kan gjenopptas når ketonverdiene 
er normale og pasientens tilstand er stabilisert. Før oppstart med 
empagliflozin skal pasientens anamnese evalueres for faktorer 
som kan disponere for ketoacidose (se SPC). SGLT2-hemmere 
skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Reoppstart 
av behandling med SGLT2-hemmer hos pasienter med tidligere 
DKA under behandling med SGLT2-hemmer anbefales ikke, med 
mindre en annen klar utløsende faktor er påvist og løst. Nedsatt 
nyrefunksjon: Den glykemiske effekten avhenger av nyrefunks-
jonen. Vurdering av nyrefunksjonen anbefales før behandlingsstart, 
minst årlig under behandlingen og ved tilleggsbehandling med 
legemiddel som kan redusere nyrefunksjonen. Skal ikke initieres 
ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Seponering anbefales ved 
utvikling av redusert nyrefunksjon (eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 
eller Cl

CR
 <45 ml/minutt). Skal ikke brukes ved terminal nyresvikt 

(ESRD) eller ved dialyse, da effekt ikke er forventet. Lever: Lever-
skade er rapportert, men årsakssammenheng er ikke fastslått. 
Ved risiko for volumdeplesjon: Basert på virkningsmekanismen 
kan osmotisk diurese sammen med terapeutisk glukosuri gi en 
liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet bør derfor utvises hos 
pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en risiko (f.eks. ved kjent 
kardiovaskulær sykdom, pasienter på antihypertensiv behandling 
med tidligere hypotensjon eller pasienter >75 år). Nøye overvåkning 
av volumstatus og elektrolytter anbefales ved tilstander som kan 
føre til væsketap. Midlertidig behandlingsavbrudd bør vurderes 
til væsketapet er korrigert. Urinveisinfeksjon: Midlertidig behan-
dlingsavbrudd bør vurderes ved kompliserte urinveisinfeksjoner. 
Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren): En sjelden 
men alvorlig og potensielt livstruende infeksjon, er rapportert hos 
pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Urogenital infeksjon eller 
perineal abscess kan innlede nekrotiserende fasciitt. Pasienten bør 
rådes til å oppsøke lege umiddelbart ved smerter, ømhet, erytem 
eller hevelse i genital- eller perinealområdet, fulgt av feber eller 
sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, bør preparatet 
seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. antibiotika 
og kirurgisk behandling). 

Amputasjon av underekstremiteter: Økt forekomst av amputasjoner 
av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er sett i langtidsstudier 
med en annen SGLT2-hemmer. Det er ukjent om dette utgjør en 
klasseeffekt. For å redusere risikoen skal pasienten veiledes om 
rutinemessig forebyggende fotpleie. Hjertesvikt: Begrenset erfaring 
ved hjertesvikt NYHA klasse I-II, og ingen erfaring ved NYHA klasse 
III-IV. Øvrig: Pga. virkningsmekanismen vil pasienter teste positivt for 
glukose i urinen. Inneholder laktose og skal ikke brukes ved sjeldne 
arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel 
eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder 23 mg natrium 
pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Pasienten bør informeres 
om risiko for hypoglykemi, spesielt ved bruk sammen med sul-
fonylurea eller insulin.Interaksjoner: For utfyllende informasjon 
fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A10B K03. 
Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid og loopdiuretika, 
og kan øke risiko for dehydrering og hypotensjon. Samtidig bruk 
med insulin eller insulinstimulerende legemidler, som sulfonylurea, 
kan øke risikoen for hypoglykemi, og lavere dose av insulin eller 
insulinstimulerende legemiddel kan være nødvendig. In vitro-data 
antyder at empagliflozin primært metaboliseres via glukuronidering 
av UGT 1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. Empagliflozin er substrat for P-gp, 
BCRP, opptakstransportørene OAT3, OATP1B1 og OATP1B3, men ikke 
OAT1 og OCT2. Effekt av UGT-induksjon på empagliflozin er ikke un-
dersøkt. Samtidig bruk med kjente UGT-induktorer bør unngås pga. 
mulig risiko for redusert effekt. Ingen klinisk relevante endringer er 
sett ved samtidig administrering med probenecid, en hemmer av 
UGT-enzymer og OAT3. Interaksjonsstudie med gemfibrozil, en in 
vitro-hemmer av OAT3- og OATP1B1/1B3-transportører, viste ingen 
klinisk relevante endringer. Hemming av OATP1B1/1B3-transportører 
ved samtidig administrering av rifampicin viste ingen klinisk rele-
vante endringer. Interaksjonsstudier tyder på at farmakokinetikken 
til empagliflozin ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, 
glimepirid, pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, 
ramipril, simvastatin, torasemid og hydroklortiazid, og at empagli-
flozin ikke har klinisk relevant effekt på farmakokinetikken til met-
formin, glimepirid, pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, simvastatin, 
warfarin, ramipril, digoksin, diuretika og orale prevensjonsmidler. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk 
hos gravide. Dyrestudier har vist negative effekter på postnatal 
utvikling, men ingen skadelige effekter på tidlig fosterutvikling. 
Bør ikke brukes under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk 
er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko for diende barn kan ikke 
utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: Effekt på hu-
man fertilitet er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller 
indirekte skadelige effekter. Bivirkninger: Frekvensintervaller 
angis som følger: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), 
mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), 
svært sjeldne (<1/10 000), ukjent frekvens (kan ikke anslås ut i fra 
tilgjengelige data). Organklasse: Hud. Vanlige: Bivirkning: Pruritus 
(generell), utslett. Mindre vanlige: Bivirkning: Urticaria. Ukjent 
frekvens: Bivirkning: Angioødem. Organklasse: Infeksiøse. Vanlige: 
Bivirkninger: Urinveisinfeksjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Vaginal 
candidiasis, vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner. 
Ukjent frekvens: Bivirkning: Nekrotiserende fasciitt av perineum 
(Fourniers gangren). Organklasse: Kar. Mindre vanlige: Bivirkning: 
Hypovolemi. Organklasse: Nyre/urinveier. Vanlig: Bivirkning: Økt 
urinering. Mindre vanlige: Bivirkning: Dysuri. Organklasse: Stoffskifte/
ernæring: Svært vanlige: Bivirkning: Hypoglykemi ved kombinasjon 
med sulfonylurea eller insulin. Vanlige: Bivirkning:  Tørste. Sjeldne: 
Bivirkning: Diabetisk ketoacidose. Organklasse: Undersøkelser: 
Vanlige: Bivirkning: Økte serumlipider. Mindre vanlige: Bivirkning: 
Økt hematokrit, økt serumkreatinin/redusert GFR. Overdosering/
Forgiftning: Symptomer: Enkeltdoser opptil 800 mg viste ingen 
toksisitet hos friske, og gjentatte daglige doser på opptil 100 mg 
viste ingen toksisitet hos pasienter med diabetes mellitus type 2. 
Behandling: Iht. klinisk status. Fjerning av empagliflozin ved hemo-
dialyse er ikke undersøkt. Se Giftinformasjonens anbefalinger: A10B 
K03. Pakninger og priser: 10mg: 30 stk. (blister) 384125. Pris (kr): 
458,30. 90 stk. (blister) 027051. Pris (kr): 1302,40. 25 mg: 30 stk. 
(blister) 045475. Pris (kr): 458,30. 90 stk. (blister) 585516. Pris 
(kr): 1302,40. Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i 
kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/
eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale. Refusjonskoder: 
ICPC kode T90: Diabetes type 2. ICD kode E11: Diabetes mellitus 
type 2. Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til 
pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin. Sist endret: 13.11.2019. Basert på SPC 
godkjent av SLV/EMA: 14.10.2019. 

For dine pasienter med diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom. 
Primært endepunkt: 14% reduksjon i 3P-MACE (95% KI 0,74-0,99, p=0,0382)1,2*
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EVNEN TIL Å OPPNÅ MER
ENN Å REDUSERE HbA1c, VEKT OG BLODTRYKK

RRR i kardiovaskulær død
(95% KI 0,49-0,77, p<0,0001 ARR = 2,2 %)

RRR i hospitalisering for hjertesvikt
(95% KI 0,50-0,85, p=0,0017 ARR = 1,4 %)

RRR i forekomst eller forverring av nefropati
(95% KI 0,53-0,70; p<0,001 ARR 6,1 %)

Standarbehandling inkluderte2:

  Statin   

  ACE-hemmer/All-blokker     

  Betablokker     

  Platehemmer    

  Glukosesenkende legemidler

Referanser:
1. JARDIANCE® (empagliflozin) SPC, 14.10.2019, avsnitt 4.1, 4.2, 4.8, 5.1.
2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, 
cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373(22):2117-2128.

JARDIANCE® INDIKASJON: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert 
diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som 
monoterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til 
andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon 
om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære 
hendelser og populasjoner som er studert. 
JARDIANCE® Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-infeksjon, 
volumdeplesjon, hypoglykemi (ved kombinasjon med insulin eller sulfo-
nylurea), ketoacidose (sjelden) og Fourniers gangren (meget sjelden). 
JARDIANCE® er ikke anbefalt for pasienter med moderat til alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide, 
ammende, type 1-diabetes, eller til behandling av ketoacidose. 
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Dan nel se i ko ro na ens tid

I uli ke rol ler og sam men hen ger  
ut ford res le ger for ti den på 
 måter få av oss har er fart tid li 
gere. La oss hol de ho det kaldt  
og hjer tet varmt.

Som grup pe be trak tet er le ger kom pe ti ti ve. 
Men nå er Bir ken av lyst. Sam ti dig kon fron te
res vi med noen av til væ rel sens grunn vil kår: 
usik ker het, av makt, sår bar het, av hen gig het, 
dø de lig het. Kort sagt: ek si sten si ell uro. 
Sam men mo bi li se rer vi i et er krigs ti dens 
stør ste og leng ste dug nad for å stoppe usyn
li ge inn tren ge re som hver ken er le ven de 
el ler døde.

Og hva skjer?
Lit for man ge av oss går i skyt er gra ve ne. 
Der fra kry per vi opp og sik ter på hver and re. 
Vi kjem per om å ha ret, å få ret – og om  
å vise det til ver den. I uli ke åpne og luk ke de 
me di er og kom men tar felt kom mer vi med 
over ras ken de bas tan te, skrå sik re og po la ri
se ren de ar gu men ter knyt et til pan de mi en. 
Vi ma ler fag li ge fi en de bil der, kal ler hver 
andre for selv opp nevn te eks per ter, tåke leg
ge re og dom me dags pro fe ter. Jeg aner ten
dens til fag lig klikk dan nel se og kol le gi al 
un der mi ne ring.

Først ul met det. Så brøt bran nen ut un der 
mø tet mel lom Fred rik Sol vang og Gun hild 
Ny borg i NRK De bat en 17. mars 2020. Nor
ges be folk ning ble rys tet og split et av pro
gram met, og det sam me ble le ge stan den. 
Bak den ene front lin jen sam let de seg som 
men te at De batsen din gen re pre sen ter te  
et jour na lis tisk og me di sinsk fag lig ha va ri. 
På den and re si den hev det man ge le ger at 
Sann he ten om pan de mi ens al vor lig het 
en de lig var for løst.

I fort set el sen er det van ske lig å føre et 
kon struk tivt, ny an sert ord skif te. En kel te 

de bat an ter vir ker tid vis mer opp tat av  
å hakke i styk ker and res syns punk ter enn  
å bi dra til ut vik ling av ny inn sikt.

I kraft av å være en pro fe sjon har vi et 
sam funns opp drag. Nå in ne bæ rer det å spille 
(hver)and re gode og være på sam me lag  
i ar bei det med å for stå og tak le pan de mi en.

Jeg er ikke opp tat av man ge len på gyl dig 
me di sinsk fak ta kunn skap, men av må ten  
vi fø rer de bat på un der press. In gen av  
oss kjen ner den pan de mis ke fa si ten. Det  
er le gi timt å tes te uli ke kunn skaps kil der, 
tan ke rek ker og sce na rio er. Sam ti dig må  
vi stil le krav til kon struk tiv, kri tisk tenk  
ning. Or det «kri tisk» hen vi ser da ikke til det  
å kri ti se re and re, men til pro fe sjo na li te tens 
kjer ne: dan nel se. Net opp i kri se si tua sjo ner 
kom mer men nes ke lig dan nel se til sin ret.

Og hva in ne bæ rer dan nel se? En re le vant 
og tan ke vek ken de åtepunkts lis te over 
øns ke li ge pro fe sjo nel le ev ner fin nes i rap
por ten Kunn skap og dan nel se for et nytt 
år hund re (ram me 1) (1).

Vi be hø ver ikke være «eks per ter» for  
å bi dra til de bat en. Det er lov å und re seg, 
ten ke høyt og å ta feil, så len ge ar gu men ta
sjo nen er gjen nom tenkt og opp rik tig. Det  
er også lov å ut a le seg med snert og stil, så 
len ge vi ikke ho ve rer for mye over (hver)
and re.

Jeg tok selv ty de lig stil ling til den om tal te 
de bat en 17. mars, og noen kan mene at  
jeg nå kas ter stein i glass hus. Hen del sen  
fikk meg i hvert fall til å be trak te det på gå
en de ord skif tet i lys av dan nel ses be gre pet. 
Kan skje kan noen av re flek sjo ne ne være  
til nyt e?

Pan de mi de bat en pre ges av di ko to mi er 
som bi drar til uhel dig po la ri se ring. Hva som 
er «feil» og «sant» i en kom pleks og dy na
misk si tua sjon, er sjel den en ty dig. Det sam
me kan man si om nå/ald ri og lyk kes/mis lyk
kes. La det der nest ikke gå for mye pre sti sje  
i sa ke ne ved å spille «mit syn» og «dit syn» 
opp mot hver and re – i håp om en dag å 
kun ne si: «Du tok feil. Hva var det jeg sa?»

Mit dikotomivarsel gjel der også ka te go ri
se ring av «eks per ter» ver sus «ikkeeks per ter». 
Hva som ut gjør re le vant eks per ti se, og for 
hvem, av hen ger både av spørs måls stil lin gen 
og sam men hen gen. Sam ti dig kan vi dis ku 
tere i hvil ken grad, og even tu elt når og 
hvor dan, le ger kan kom pro mis se med vi ten
ska pe lig kon sis tens for å tren ge igjen nom 
med et vel ment bud skap. Spørs må let har 
re le vans langt ut over pan de mi de bat en.

I om ta le av noe ab strakt el ler over vel den de 
bru ker vi gjer ne me ta fo rer som kan gjø re 
fe no me net mer gjen kjenn bart og for ståe lig. 
At ord ska per vir ke lig het, vet både fi lo so fer 
og so sio lo ger. Er pan de mi en en krig?

«When my in for ma ti on chan ges, I al ter 
my conclusions. What do you do, sir?» (2). 
Hvor vidt vi her har med et au ten tisk si tat  
å gjø re, er om dis ku tert, men men ta li te ten  
er for bil led lig. Det står re spekt av to ne an gi
ven de fag folk og po li ti ke re som vå ger å være 
usik re, som dis ku te rer, jus te rer og tvi ler seg 
fram til en stra te gi. Det e skjer nå i Norge, 

Ram me 1 

Dan nel ses ut val gets lis te over øns ke li ge 
pro fe sjo nel le ev ner (1)

1 Ev nen til å for hol de seg prø ven de og 
nys gjer rig til om ver de nen og til å stil le 
in ter es san te spørs mål om den ne ver den

2 Ev nen til å set te fak ta opp lys nin ger inn  
i vi de re ram mer, sam le in for ma sjon fra 
en rek ke kil der og vur de re den ne in for
ma sjo nen på pre si se og frukt ba re må ter

3 Ev nen til å un der kas te et tema ved va
ren de og di sip li nert ana ly se, og der det 
er nød ven dig, med fle re enn én me to de 
el ler én for stå el ses form

4 Ev nen til å for bin de og in te gre re uli ke 
for stå el ses ram mer og på den må ten 
ska pe kunn skap el ler per sep sjo ner som 
ikke var til gjen ge lig ved bruk av bare  
én lin se

5 Ev nen til å ut tryk ke ens tan ker pre sist 
og over be vi sen de

6 Ev nen til å ta ini tia ti vet og mo bi li se re 
egen tan ke kraft uten å vente på in struk
sjo ner fra and re. Å kun ne strekke seg 
in tel lek tu elt

7 Ev nen til å ar bei de med and re på må ter 
som frem brin ger et re sul tat som ikke 
kun ne vært skapt på egen hånd

8 Ev nen til å se seg selv som med lem  
av et stør re fel les skap, lo kalt, na sjo nalt 
og glo balt, og er kjen nel sen av at ens 
egne kref ter og ta len ter står i tje nes te 
for et stør re, fel les gode

«Jo mer uhen sikts mes sig støy 
vi la ger, jo mind re til lit får 
 beslut nings ta ker ne til vår 
 profe sjo na li tet, og jo mind re 
blir vi lyt tet til»

«In gen av oss kjen ner den 
 pande mis ke fa si ten. Det er  
le gi timt å tes te uli ke kunn
skaps kil der, tan ke rek ker  
og sce na rio er»
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LINN GETZ
Linn.getz@ntnu.no
er lege og pro fes sor i me di sins ke at ferds fag ved 
Institut for sam funns me di sin og sy ke pleie, NTNU.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Kunn skap og dan nel se for an et nyt år hund re. 

Inn stil ling fra Dan nel ses ut val get for høy ere ut dan
ning, 2009: 910.  Lest 23.3.2020.

2 Quo te In ves ti ga tor.  Lest 24.3.2020.

med hele na sjo nen på kob let, mi nut for 
mi nut. Vi kan og bør bi dra til å in for me re 
de sen tra le be slut nings pro ses se ne. Men  
jo mer uhen sikts mes sig støy vi la ger, jo 
mind re til lit får be slut nings ta ker ne til vår 
pro fe sjo na li tet, og jo mind re blir vi lyt et til.

Vi le ver på ek si sten si elt grunn fjell nå.  
Med eks tra be hov for å bli set og verd sat. 
Jeg ten ker: Når vi men nes ker opp trer im pul
sivt, ar ro gant og/el ler sprer frykt, er det ofte 
for di vi er util pas se og red de. Jeg skal for 
søke å im ple men te re inn sik ten i egen 

 de bat prak sis, blant an net slik: Når jeg blir 
så emo sjo nelt en ga sjert i en de bat at jeg  
får hjer te bank, og tran gen til å set e inn et 
ver balt nå de støt i et kom men tar felt mel der 
seg, da set er jeg mo bi len i ka ran te ne.

Et er pan de mi en kom mer også en tid.  
En av lær dom me ne vi da kan ta fram, er  
at vi ten skaps teo ri, kri tisk tenk ning og dan
nel se bør få en bre de re plass i den me di 
sinske grunn ut dan nin gen.

Mott att 25.3.2020, god kjent 27.3.2020.

ANNONSE

Nytt fra NAV

 
 

For mer informasjon se www.nav.no/lege eller ring NAV’s Lege og behandlertelefon 55 55 33 36

Covid-19 pandemien
Det har kommet flere midlertidige regler blant annet 
angående sykepenger, pleiepenger og omsorgspenger. 
Følg med på www.nav.no for oppdatert informasjon. 

Digital søknad og legeerklæring ved  
pleiepenger
Alle foreldre kan søke digitalt, unntatt frilansere og  
selvstendig næringsdrivende. Denne gruppen vil få  
tilgang til digital løsning i løpet av 2020. For å få tilgang 
til søknaden på www.nav.no må forelderen logge seg 
inn med bankID. For at NAV skal kunne behandle  
søknaden må legeerklæringen inneholde en beskrivelse 
av barnets medisinske tilstand.   

Legeerklæring ved søknad om ekstra  
omsorgsdager for kronisk sykt eller  
funksjonshemmet barn.
Nå er legeerklæringen skilt ut i et eget skjema, som du 
finner på www.nav.no (Blankett NAV 09-06.09).

Nytt EØS-skjema for detaljert legeerklæring 
NAV har koblet seg på ny løsning for elektronisk  
utveksling av trygdeopplysninger med andre  
EU/EØS-land.

I forbindelse med dette er det utarbeidet et nytt skjema 
for detaljert legeerklæring som vil brukes i hovedsak i
forbindelse med søknader om uføretrygd til andre
EU/EØS-land.

Dette skjemaet vil etter hvert erstatte dagens blankett
E 213, men i en overgangsperiode vil begge være i bruk.
Hvilket skjema som skal brukes i hver enkelt sak vil
presiseres i bestillingen fra NAV. Utfylling av det nye
skjemaet honoreres etter takst L180.

Grunnstønad til fordyret kosthold på grunn 
av glutenfri diett
Fra 1. april 2020 er satsen redusert til sats 2 for personer 
i aldersgruppen 5-30 år. Øvrige aldersgrupper får sats 1. 



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

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

PP-ELI-NOR-1228. 432NO1905290-01 AD-mail: 12.08.2019 
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DEBAT T

På rø ren de til pa si en ter med covid-19  
tren ger oss

Pa si en ter, på rø ren de og in ten
siv per so nell er i en uvant si tua
sjon un der covid19pan de mi en. 
Kon tak ten med de på rø ren de 
må sik res.

På rø ren des plass og rol le på in ten siv av de lin
ge ne har end ret seg mye de to siste ti å re ne. 
Fra å ha be gren set ad gang til av de lin ge ne  
og mang len de nær het til sine nær mes te har 
ek te fel le, part ner, mor, far, søs ken og noen 
gan ger nære ven ner blitt en vik tig del av 
be hand lin gen og om sor gen. In ten siv per so
nell har både kunn skap og for stå el se for 
da gens prak sis, der nes ten fri til gang til 
in for ma sjon og nær vær er en del av be hand
lin gen. Dett e er sær lig vik tig i usik re og ek si
sten si el le si tua sjo ner. Å in vol ve re på rø ren de 
er en like stor del av sy ke plei er nes og le ge nes 
fag li ge grunn lag som kunn skap om rik tig 
an ti bio ti ka og kor rekt do se ring av nor ad re
na lin. Vi har re gist rert få ar tik ler el ler inn  
slag om på rø ren des plass i for bin del se med 
 be hand ling av covid19syke pa si en ter (1).

På rø ren des be hov
De på rø ren des be hov de les ofte i fire ka te 
gori er (2). De nær mes te på rø ren de tren ger 
kog ni tiv, emo sjo nell, so si al og prak tisk støtte. 
Be ho vet for god og for ståe lig me di sinsk 
in for ma sjon er nes ten ube gren set. Den ne 
in for ma sjo nen bør gis an sikt til an sikt av en 
lege som i det dag li ge har  an svar for pa si en
ten. I til legg må sy ke plei er ne gi in for ma sjon 
om stell og pro se dy rer.

Før på rø ren de går inn på in ten siv rom met 
må de for be re des. De må in for me res om hva 
de kom mer til å få se og sær lig om hvor dan 
de res kjæ re ser ut. Når de på rø ren de sitt er 
inn hos pa si en ten, er det vik tig at de blir 
in for mert om det tek nis ke ut sty ret og får 

for klart hvor for alle led nin ger, slan ger, 
pum per osv. er vik ti ge.

Ved alle vik ti ge end rin ger hos pa si en ten 
skal på rø ren de kon tak tes. Even tu el le prak
tisk be hov blir kart lagt, og et van lig spørs
mål er hva de på rø ren de tror er vik tig for 
pa si en ten i den ne si tua sjo nen. Fun da men tet 
for all på rø ren de kon takt er at in for ma sjon 
skal være kor rekt, rea lis tisk og sam ti dig 
brin ge håp inn til alt håp er ute (3).

Ut ford rin ger ved covid-19
Som hel se per so nell på in ten siv av de lin ger  
er vi vant til å for hol de oss til al vor lig syke 
og dø en de pa si en ter. Det er kre ven de, men 
vi har gode ru ti ner og flin ke hel se ar bei de re 
med lang er fa ring. Men covid19 er noe 
an net. Den ut ford rer vår opp fat ning av 
gull stan dard for god om sorg.

Det er sær lig fire for hold som gjør det 
eks tra kre ven de. For det før s te er to tal 
situasjo nen na sjo nalt og in ter na sjo nalt ny  
og ut ford ren de. Det er lagt strenge re gu le
rin ger og be grens nin ger i li ve ne våre, og 
man ge av oss er usik re og red de. Det gjel der 
også de på rø ren de. For det and re gjør ka ran
te ne til ta ke ne at på rø ren de iso le res i den 
kan skje van ske lig ste pe ri oden i li ve ne de res. 
For det tred je er sel ve syk dom men og ut vik
lin gen an ner le des og skrem men de. For ver
ring av lun ge funk sjon går fort og er dra ma
tisk. For det fjer de gjør smitt e re gi met at de 
nær mes te ikke får kom me på av de lin gen og 
sitt e ved sen gen. De er fak tisk så strengt at 
de får ikke kom me inn på sy ke hu set. Den ne 
av stan den både geo gra fisk og or ga ni sa to
risk er en ut ford ring i seg selv. Den fø rer til 
en fem te ut ford ring, som gjel der be ho vet 
for å se og ta på den kjæ re. Alt dett e for ster
kes der som pa si en ten dør.

Slik gjør vi det ved Molde sju ke hus
Vi ble tid lig klar over den nye si tua sjo nen 
for pa si ent, på rø ren de og på rø ren de om sorg, 
og den be kym ret oss. Ett er at de vik ti ge sto re 

gre pe ne med alle smitt e til tak, or ga ni se ring 
og til rett e leg ging på In ten siv av de lin gen 
samt opp rett el se av ko hort av de ling for 
pa si en ter med covid19, fore slo der for noen 
av oss at sy ke hu set bur de plan leg ge og 
etab le re et mott ak for på rø ren de. For slaget 
fikk umid del bart støtt e av le del sen, og det 
ble fun net gode lo ka ler. En er fa ren ane ste si
le ge og in ten siv sy ke plei er fikk an svar for  
å or ga ni se re til bu det i sam ar beid med sek
sjons le der ved In ten siv av de lin gen.

Til å be gyn ne med var det ikke noe tids
press, ett er som de på rø ren de satt i ka ran 
tene og den dag lig in for ma sjo nen ble gitt 
per te le fon. Lo ka le ne vi fant, har en eg net 
stør rel se, lig ger iso lert fra res ten av sy ke 
huset og har egen inn gang. Sam ti dig er de 
knytt et til ho ved hu set, slik at in ten siv per so
nell kan gå tørr skodd mel lom byg nin ge ne. 
Det er pcer med til gang til jour nal og an nen 
in for ma sjon. Møb le rin gen er slik at nød ven
dig av stand kan hol des selv med fem per so
ner til ste de. Dett e gir mu lig het for at på rø
ren de kan møte de som be hand ler og stel ler 
pa si en ten. Vi som or ga ni se rer til bu det, er 
der uten noen form for tids be grens nin ger, 
også uten om nor mal ar beids tid. Ho ved  an
svar lig for til bu det vil så len ge det er mu lig 
være unn tatt di rek te kli nisk ar beid. Det er 
også mu lig he ter for au dio vi su ell kon takt 
mel lom pa si ent og på rø ren de. I star ten 
fore gikk dett e via smartt e le fo ner. Litt å spi se 
og drikke er selv føl ge lig til gjen ge lig.

De fore lø pi ge er fa rin ge ne med til bu det er 
svært po si ti ve. Både på rø ren de og de pa si ent
nære hel se ar bei der ne har utt rykt gle de og 
lett el se over en de lig å kun ne mø tes an sikt til 
an sikt. Det ble en an nen ro over in for ma sjo
nen og lett e re å stil le opp føl gen de spørs mål. 
Det var et høy de punkt når pa si ent og på rø
ren de kun ne kom mu ni se re via skjerm, med 
kon kret in for ma sjon og vei led ning for de 
på rø ren de både før, un der og ett er sam ta len.

Mot at 2.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 3.4.2020, 
 godkjent 3.4.2020.

KJELL ERIK STRØM SKAG
kje er-st@online.no
er spe sia list i ane ste sio lo gi og over le ge ved Molde 
sju ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

RIG MOR OP STAD
er in ten siv sy ke plei er ved Molde sju ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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DEBAT T

Ut prø ven de be hand ling for covid-19  
bør fore gå i ran do mi ser te stu di er

Nors ke in fek sjons me di si ne re 
har laget en kunn skaps opp
sum me ring over an ti vi ra le og 
im mun mo du le ren de le ge mid ler 
med mu lig ef ekt mot covid19
in fek sjon. Norge har som før s te 
land i ver den star tet in klu sjon 
av pa si en ter til en WHOko or
di nert be hand lings stu die. Inn til 
re sul ta te ne av den ne og and re  
stu di er fore lig ger, er den ne type 
be hand ling å opp fat e som 
 utprø ven de og eks pe ri men tell.

Covid-19-pan de mi en ut vik ler seg raskt, og 
fle re kol le g er, po li ti ke re og and re opi ni ons-
le de re har tatt til orde for å star te med eks-
pe ri men tell be hand ling i man gel av bedre 
al ter na ti ver. Do nald Trump har for an åpent 
ka me ra gått imot sin egen smitt e vern eks-
pert An tho ny Fauci og an be falt bruk av 
hydroksyklorokin, til tross for mang len de 
do ku men ta sjon. Un der ebo la ut brud det  
i 2014 ble en rek ke me di si ner prøvd ut, men 
på en usy ste ma tisk måte, og man satt igjen 
med lite kunn skap om hva som vir ket. Vi må 
unn gå å gjen ta den ne fei len i vår iver ett er  
å hjelpe pa si en ter med covid-19.

Vi har del tatt i en ar beids grup pe av nors ke 
in fek sjons me di si ne re som har ut ar bei det  

en over sikt over ak tu el le be hand lings mu lig -
heter ved covid-19-in fek sjon (1). Fel les for 
dis se mid le ne er at de ser ut til å kun ne 
hem me vi ru set, sars-CoV-2, in vitro og at  
de er tes tet ut på men nes ker for and re pro-
blem stil lin ger, som ma la ria, hiv og ebola. 
For noen av dis se mid le ne har vi lo ven de 
data, men fore lø pig in gen data som gir 
støtt e for at de vir ker på kli nis ke en de punk-
ter ved covid-19.

Remdesivir er et fore lø pig ure gist rert 
le ge mid del som opp rin ne lig ble ut vik let 
mot ebola in fek sjon (2). Det har et bredt 
spekt rum av an ti vi ral ak ti vi tet, også mot 
re spi ra to ris ke ko ro na vi rus som sars-CoV  
og mers-CoV. I makakmodeller med mers-
CoV hem met remdesivir vi rus rep li ka sjon  
og mins ket lun ge ska de hos ape ne (3). Ver-
dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) har frem -
hevet le ge mid let som ett av de mest lo ven de 
mot covid-19. Remdesivir inn går i den WHO-
ko or di ner te be hand lings stu di en ved nors ke 
sy ke hus.

Klorokin og hydroksyklorokin har vist  
seg å blok ke re vi rus in fek sjon i sars-CoV-2 
in fi ser te cel ler i la bo ra to rie stu di er (4).  
I en mye om talt fransk stu die med kun 
20 pa si en ter ble det rap por tert at hydrok-
syklorokin kan re du se re virusbærerskap  
i nesa. Stu di en mang let imid ler tid en skik -
kelig kon troll grup pe, og det ble hel ler  
ikke rap por tert om noen ef ekt på sel ve 
syk dom men, alt så viruslungebetennelsen 
(5). I til legg må det nev nes at det var 26 
in klu der te pa si en ter som star tet be hand-
ling, men seks falt bort fra stu di en av uli ke 
grun ner, og seks pa si en ter fikk be hand ling 
også med azitromycin (5). I en sy ste ma tisk 

over sikts ar tik kel frem he ves vik tig he ten av  
å in klu de re klorokin i kli nis ke stu di er av 
covid-19-in fek sjon (6). I Norge vil hydroksy-
klorokin inn gå i den WHO-ko or di ner te 
be hand lings stu di en ved nors ke sy ke hus.

Lopinavir/ritonavir har vært i kli nisk bruk 
i om lag 20 år ved be hand ling av hiv. Det  
er på vist in vitro-ak ti vi tet av lopinavir mot 
både sars-CoV og mers-CoV, men med mo de-
ra te ef ek ter i de kon sen tra sjo ner som kan 
for ven tes å opp nås i kli nisk bruk. En helt 
ny lig pub li sert ran do mi sert åpen stu die 
med 200 pa si en ter der halv par ten fikk lopi-
navir/ritonavir, vis te in gen for skjell i mor ta-
li tet, øv ri ge kli nis ke en de punk ter el ler clear-
ance av vi rus (7). Lopinavir/ritonavir inn går 
som en av ar me ne i WHO-stu di en, men er 
fore lø pig ikke plan lagt å inn gå i den nors ke 
de len av stu di en.

Vår kla re an be fa ling er at dis se me di ka-
men te ne skal bru kes in nen for ram me ne av 
kon trol ler te stu di er. Kunn skaps opp sum me-
rin gen er et le ven de do ku ment som plan -
legges å bli jevn lig opp da tert i lø pet av den 
på gå en de pan de mi en med den til en hver 
tid til gjen ge li ge kunn ska pen om ak tu el le 
te ra pi mu lig he ter (1). Vi hå per at vi ett er 
hvert kan kom me med te ra pi an be fa lin ger 
ba sert på opp da tert kunn skap. Ak ku rat nå 
er det opp til oss selv å skaf e til veie den ne 
kunn ska pen. Ved nors ke sy ke hus bør in klu-
sjon til WHO-stu di en pri ori te res, slik at vi 
raskt kan av kla re om noen av dis se mid le ne 
vir ker mot covid-19-in fek sjon.

Mot at 29.3.2020, god kjent 31.3.2020.
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før s te ama nu en sis ved Kli nisk im mu no lo gi og 
in fek sjons syk dom mer, Oslo uni ver si tets sy ke hus, 
Riks hos pi ta let.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

OLAV LUT RO
er spe sia list i ind re me di sin og i in fek sjons syk-
dom mer og over le ge ved In fek sjons syk dom mer, 
Stavanger uni ver si tets sju ke hus. Han er le der for 
Norsk for en ing for in fek sjons me di sin.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Ozempic® (semaglutid): Dosering, refusjons vilkår og utvalgt sikkerhetsinformasjon1,2,3

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 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 18.10.2018)

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 TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg 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 sikkerhetsinformasjon3

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 generelt 
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 infor-
masjon. 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 peptidkjeden 
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: Op-
pbevares 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 August 2019.
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 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 til behandling av 
voksne med diabetes type 2 etter metformin2

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

•  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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Novo Nordisk Scandinavia AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Ozempic® (semaglutid): Dosering, refusjons vilkår og utvalgt sikkerhetsinformasjon1,2,3

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 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 18.10.2018)

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 TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg 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 sikkerhetsinformasjon3

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 generelt 
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 infor-
masjon. 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 peptidkjeden 
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: Op-
pbevares 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 August 2019.
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 18.10.2018) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (06.08.2019) 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 til behandling av 
voksne med diabetes type 2 etter metformin2

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

•  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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Pan de mi be red skap på en fø de av de ling

Koronasmitte på en fø de av de
ling kan få sto re kon se kven
ser både drifts mes sig og rent 
 medi sinsk. En kvin ne med kjent 
koronasmitte fød te ny lig ved vår 
av de ling, og vi hå per våre er fa
rin ger og for be re del ser kan være 
til hjelp for and re av de lin gers 
pan de mi be red skap.

Koronapandemien gir uvan te ut ford rin ger  
i alle ledd av hel se tje nes ten. Nors ke fø de 
avde lin ger for ven tes ikke å bli har dest ram
met, men har man ge døgn opp hold i for bin
del se med fød sel, og ikkeplan lag te po li kli
nis ke kon sul ta sjo ner i uke ne før fød sel. 
Man ge fø de av de lin ger er are al mes sig små 
og har va ri e ren de iso la sjons fa si li te ter. Til
gan gen på jord mød re er be gren set, både 
ved små og sto re av de lin ger, og jord mød re 
kan ikke er stat es av til fel di ge sy ke plei e re  
fra and re av de lin ger.

På bak grunn av de om fat en de smit e vern 
og ka ran te ne be stem mel se ne har sce na rio et 
med koronasmite på en slik av de ling sto re 
po ten si el le kon se kven ser. Fø de av de lin gen 
ved St. Olavs hos pi tal er en del av Kvin ne kli
nik ken og en av lan dets stør re fø de av de lin
ger, med om kring 3 700 føds ler år lig. Av de
lin gen iva re tar lo kal og re gi on sy ke hus funk
sjo ner for fød sels hjelp. Som sy ke hu sets 
øv ri ge av de lin ger har også Fø de av de lin gen 
de siste uke ne job bet med å for be re de even
tu elt mot ak av koronasmitede pa si en ter.  
Vi har tes tet fle re pa si en ter, men fore lø pig 
har in gen fåt på vist koronasmite.

En høy gra vid kvin ne  
med kjent koronasmitte
En kom mu nal smit e vern over le ge kon tak tet 
ny lig fø de av de lin gens ko or di ne ren de jord
mor om at de had de dia gnos ti sert en gra vid 
kvin ne i 30åre ne med sarsCoV2 og symp to
mer på covid19 (1). Hun var gra vid i uke 37, 
had de et mildt til mo de rat syk doms for løp 
og var un der hjem me be hand ling.

Kvin nen var tredjegangsfødende med et 
nor malt for lø pen de svan ger skap, men med 
en tid li ge re kom pli sert ob ste trisk his to rie 
bak seg. Før s te fød sel ble ut ført med kei ser
snit grun net pro tra hert fød sels for løp og 

be gyn nen de korioamnionit, og and re fød
sel med va kuum eks trak sjon pga. pro tra hert 
for løp. Beg ge føds le ne star tet spon tant  
i svan ger skaps uke 38 – 39 og det ble for løst 
spre ke barn. Ut ifra tid li ge re sy ke his to rie 
kun ne vi for ven te at kvin nen kom i fød sel  
i nær fram tid.

Før mot ak av den ne kvin nen had de vi 
fer dig stilt før s te ver sjon av lo kal be red skaps
plan for Kvin ne kli nik ken, med nød ven di ge 
ret nings lin jer for mot ak/be hand ling av én 
el ler fle re koronasmitede pa si en ter. Ved 

opp start av det e ar bei det var iso la sjon et er 
luftsmiteregime an be falt. Un der veis end ret 
det e seg til dråpesmiteisolering (2).

Fø de av de lin gen har to god kjen te luft 
smite iso la ter, med nød ven dig slu se, bad/
WC og dekontaminator. Det ene iso la tet er 
en full ver dig fø de stue og det and re lig ger  
i bar sel sek sjo nen (fi gur 1). Skul le vi mot a 
fle re koronapositive kvin ner sam ti dig, til si er 
vårt nye plan verk ko hort iso la sjon av de 
(mis tenkt) po si ti ve kvin ne ne.

Et er som vi for ven tet at den ak tu el le kvin
nens fød sel var nært fore stå en de, og med 
tan ke på hen nes for his to rie, gjen nom før te 
vi en full ska la «sce na rio tre ning» med til kal
ling av gy ne ko log og bar ne le ge og et fød sels
for løp som ut vik let seg slik at over flyt ing  
til ope ra sjons av de lin gen (tre eta sjer un der 
fø den) for umid del bar keisersnitforløsning 
i nar ko se (ka ta stro fe kei ser snit) ble nød ven
dig. Vars ling av in vol vert per so nell (ny født
in ten siv av de ling, ane ste si og ope ra sjons 

«Et ter som vi for ven tet at  
den ak tu el le kvin nens  
fød sel var nært fore stå en de, 
gjen nom før te vi en full ska la  
          ‘sce na rio tre ning’»

Fi gur 1  Eta sje skis se for ob ser va sjons post, føde og bar sel av de lin ger og Senter for fos ter me di sin. Røde kva dra ter 
er luft smit e iso la ter. Blåt rek tan gel er plan lagt om rå de for ko hort iso la sjon.
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avde ling) gjø res via lo kal AMKsen tral som 
sen der ut mel ding via egen sam ta le grup pe 
på nød net sam ban det.

I ti den fra smit en ble kjent til fød sel var 
lege og jord mor fle re gan ger i te le fo nisk 
kon takt med den gra vi de. Med bak grunn  
i hen nes tid li ge re føds ler ble for løs nings
måte drøf tet: elek tivt kei ser snit el ler van lig 
va gi nal fød sel. Et er sam ta le med kvin nen 
valg te vi et er hen nes øns ke å plan leg ge 
va gi nal fød sel, noe som er i hen hold til ny lig 
pub li ser te ret nings lin jer fra Norsk gy ne ko
lo gisk for en ing (3). Det e vur der te vi også 
som for nuf tig smit e vern mes sig, for ikke 
unø dig å ut set e fle re yr kes grup per for 
smit e ri si ko.

Kvin nen kom inn i svan ger skaps uke 
38+6 med spon tan fød sels start, vel en uke 
et er på vist koronasmite. All menn til stan
den var god, hun had de ikke fe ber, men 
spar som tørr hos te.

Som be skre vet i våre pla ner ble hun møt 
av jord mor ved kli nik kens am bu lan se inn
gang. Der ble hun iført kir ur gisk munn bind 
og fulgt di rek te til isolatfødestuen, hvor hun 
var frem til bar net var født. Fød se len for løp 
ukom pli sert, og bar net ble født midt i et 
vakt skif te. Både av trop pen de og på trop 
pende jord mor var iført an be falt ver ne ut styr 
(2) og var til ste de da bar net ble født. Bar net 
var sprekt og ble væ ren de hos mor, et er 

an be fa ling fra det na sjo na le ny født me di
sins ke mil jø et (4). Hun ble ut skre vet fjer de 
dag et er fød se len, et er et ukom pli sert 
bar sel for løp.

Be red skap og sce na rio tre ning
Et er lov om hel se mes sig og so si al be red
skap (5) er kom mu ner, fyl kes kom mu ner, 
re gio na le hel se fo re tak og sta ten plik ti ge til  
å ut ar bei de be red skaps pla ner for kri ser og 
ka ta stro fer. I hel se ve se net er det ulik kul tur 
for å opp ret e, ved li ke hol de og trene et er 
slike pla ner. I en tra vel hver dag er det ofte 
van ske lig å finne rom for å pri ori te re det e.  
I til legg er det ut ford ren de å for mid le ek si
ste re nde pla ner. Epost bok sen fyl les fort, og 
nok en epost om nok en end ret pro se dy re 
kan fort druk ne mel lom alt an net.

Un der den på gå en de og hit il ufor ut sig 
bare koronapandemien har myn dig he te ne 
åp net opp for re duk sjon i plan lagt ak ti vi tet. 
I til legg til å re du se re smit e pres set bi drar 
det e til at vi har kun net set e av per so nell  
til å jobbe mål ret et med pan de mi plan leg
ging.

I vårt hel se fo re tak har av de lin ger i ulik 
grad end ret sine be man nings pla ner. Vår 
egen kli nikk de ler f.eks. opp le ge grup pen 
for å ha noen i be red skap der som man ge 
må i ka ran te ne el ler blir syke. Det e er 
 ut ford ren de og i va ri e ren de grad mu lig  

for de for skjel li ge per so nell grup per, av de 
linger, kli nik ker og sy ke hus. Jord mød re er, 
som in ten siv sy ke plei e re, en be gren set res
surs som ikke kan er stat es fra et sy ke hus 
internt be man nings sen ter.

Smit e pa si en ter er ikke uvan lig i fø de av de
lin ger, men koronaepidemiens om fang og 
man ge ukjen te fak to rer nød ven dig gjor de 
opp da te ring av ek sis te re nde ru ti ner og 
ret nings lin jer – og ut for ming av nye.

Vi har nå tes tet noen av dis se både ved 
sce na rio tre ning og med den før s te korona
smitede pa si en ten, som tross ri si ko anam
ne se fød te nor malt. Det vil vise seg hvor dan 
de nye pla ne ne står seg ved stør re på gang av 
koronasmitede gra vi de. Vi vil an be fa le alle 
kol le ga er å for be re de seg grun dig, ut fra de 
for ut set nin ger man har både in fra struk tur 
og per so nell mes sig på det en kel te sy ke hus.

Vi har i våre pan de mi for be re del ser mer
ket at råd og an be fa lin ger end res nes ten 
dag lig. Ikke minst ser vi at de råd gi ven de 
or ga ner opp da te rer og om struk tu re rer sine 
net ste der fle re gan ger ukent lig. Il lust re 
rende nok ble egen fag me di sinsk for en ings 
før s te vei led ning (3) opp da tert (6) i lø pet  
av det døg net den ne ka sui stik ken ble til.

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

Mott att 27.3.2020, god kjent 1.4.2020.
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be red skaps ut valg.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

TONE SEL MER-OLSEN
er fag ut vik lings jord mor ved Fø de av de lin gen,  
St. Olavs hos pi tal.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ELI SA BETH B. MAG NUS SEN
er ph.d. og sek sjons over le ge ved Fø de av de lin gen, 
St. Olavs hos pi tal.
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in ter es se kon flik ter.
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JEVTANA® (cabazitaxel)
Jevtana «sanofi-aventis» Cytostatikum, taksan. ATC-nr.: L01C D04 KONSENTRAT OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 60 mg/1,5 ml: 1 sett inneh.: I) Hetteglass 
(1,5 ml nominelt volum, 1,83 ml fyllevolum): Kabazitaksel 60 mg, polysorbat 80, sitronsyre. II) Hetteglass (4,5 ml nominelt volum, 5,67 ml fyllevolum): Etanol 96%, vann til 
in jeksjonsvæsker. Indikasjoner: Jevtana i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av voksne med kastrasjonsresistent metastatisk prosta-
takreft som tidligere har gjennomgått et behand lingsregime med docetaksel.Dosering: Bruk bør innskrenkes til avdelinger som er spesialisert i administrering av cytostatika, 
og bør bare gis under tilsyn av lege med erfaring i bruk av kjemoterapi mot kreft, se for øvrig For siktighetsregler. Premedisinering: Følgende bør gis minst 30 minutter før hver 
administrering av kabazitaksel for å redusere risikoen for og alvorlighetsgraden av hypersensitivitet: Antihistamin (deksklorfeniramin 5 mg eller difenhydramin 25 mg eller 
tilsv.), kortikosteroid (deksametason 8 mg eller tilsv.) og H2-antagonist (ranitidin eller tilsv.). Antiemetisk profylakse anbefales (oral eller i.v.). Tilstrekkelig hydrering må sikres 
under hele behandlingen for å unngå komplikasjoner som nyresvikt. Anbefalt dosering: 25 mg/m2 gitt hver 3. uke, kombinert med oral prednison eller pred nisolon 10 mg 
daglig under hele behandlingen. Dosejustering: Dosen bør justeres ved følgende bi virkninger: 

Bivirkning Dosejustering 

Langvarig nøytropeni grad1 ≥3 (lengre enn 1 uke) til tross for  egnet  behandling, 
inkl. G-CSF 

Utsett behandlingen inntil nøytrofiltallet er >1500 celler/mm3,  reduser  deretter 
 dosen til 20 mg/m2. 

Febril nøytropeni eller nøytropen infeksjon Utsett behandlingen inntil bedring eller tilfriskning, og inntil  nøytrofiltallet er 
>1500 celler/mm3, reduser deretter dosen til 20 mg/m2. 

Diaré grad1 ≥3 eller vedvarende diaré til tross for egnet  behandling, inkl.  væske- 
og  elektrolyttsubstitusjon 

Utsett behandlingen inntil bedring eller tilfriskning, reduser  deretter dosen til 20 
mg/m2. 

Perifer nevropati grad1 >2 Utsett behandlingen inntil bedring, reduser deretter dosen til 20 mg/m2. 

1 Grad iht. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE 4.0). 
Dersom pasienten fortsatt opplever noen av disse bivirkningene ved 20 mg/m2 kan dosereduksjon til 15 mg/m2 vurderes, ev. bør behandlingen avsluttes. Data for doser <20 
mg/m2 er begrenset. Spe sielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kabazitaksel metaboliseres i stor grad i lever. Ved total bilirubin >1 til <1,5 × ULN, eller ASAT >1,5 × ULN, 
reduseres dosen til 20 mg/m2, og gis med forsiktighet og nøye overvåkning. Ved total bilirubin >1,5 til <3 × ULN reduseres dosen til 15 mg/m2; begrensede effektdata er til-
gjengelig. Ved total bilirubin >3 × ULN skal ikke kabazitaksel gis. Nedsatt nyrefunksjon: Kabazitaksel utskilles minimalt via nyrene. Ingen dosejustering er nød vendig ved 
nedsatt nyrefunksjon som ikke krever dialyse. Pasienter med nyresykdom i sluttfasen må behandles med forsiktighet og monitoreres grundig under behandlingen. Barn og 
ungdom <18 år: Bruk er ikke relevant. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Ingen spesifikk dosejustering er anbefalt. Tilberedning/Håndtering: Det er viktig å utføre tilbe-
redningsprosedyren korrekt. Het teglassene med konsentrat og oppløsningsvæske inneholder et ekstra fyllevolum. Hele innholdet av oppløsningsvæsken på 5,67 ml skal 
tilsettes konsentratet i første fortynning for at konsentrasjonen av kabazitaksel i premiks skal bli 10 mg/ml. Se SPC eller pakningsvedlegg for detaljer og bruks anvisning. 
Blandbarhet: Preparatet må ikke blandes med andre legemidler unntatt de som brukes til fortynningen. Infusjonsbeholdere av PVC og infusjonssett av polyuretan må ikke 
brukes under til beredning og administrering av infusjonsvæsken. Administrering: Gis som 1-times i.v. infusjon. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for kabazitaksel, andre 
taksaner eller noen av hjelpestoffene, inkl. polysorbat 80. Nøytrofiltall <1500/mm3, alvorlig nedsatt leverfunksjon (bilirubin ≥3 × ULN), samtidig vaksinering med gulfebervak-
sine. Forsiktighetsregler: Hypersensitivitetsreaksjoner: Alle pasienter må premedisineres. Pasienten bør overvåkes nøye mht. hypersensitivitetsreaksjoner, særlig under 1. og 
2. infusjon. Hypersensi tivitetsreaksjoner kan inntreffe i løpet av noen få minutter etter oppstart av infusjonen, og fasiliteter og utstyr for behandling av hypotensjon og bron-
kospasme må derfor være tilgjengelig. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner, inkl. generalisert utslett/erytem, hypotensjon og bronkospasme, kan inntreffe og krever umid-
delbar seponering av kabazitaksel og hensiktsmessig behandling. Ben margssuppresjon: Benmargssuppresjon manifestert som nøytropeni, anemi, trombocytopeni eller 
pancytopeni kan oppstå. Nøytropeni: Profylakse med G-CSF kan gis iht. gjeldende retningslinjer for å redusere risikoen for eller håndtere nøytropenikomplikasjoner (febril 
nøytropeni, vedvarende nøytropeni eller nøytropen infeksjon). Primærprofylakse med G-CSF bør overveies ved klinisk høyrisiko, f.eks. alder >65 år, redusert funksjonsevne, 
tidligere episoder med febril nøytropeni, om fattende tidligere strålingsfelter, dårlig ernæringsmessig status, eller annen alvorlig komorbiditet, som predisponerer for økte 
komplikasjoner av vedvarende nøytropeni. Profylakse med G-CSF be grenser insidens og alvorlighetsgrad av nøytropeni. Ukentlig måling av fullstendig blodtall er helt nød-
vendig under 1. behandlingssyklus og deretter før hver behandlingssyklus, slik at dosen kan justeres hvis nødvendig. Dosen bør reduseres dersom febril nøytropeni eller 
vedvarende nøytropeni inntreffer til tross for hensiktsmessig behandling. Behandlingen bør ikke gjenopptas før nøytro filtallet er økt til ≥1500/mm3. Gastrointestinale lidelser: 
Abdominal smerte og ømhet, feber, varig forstoppelse, diaré, med eller uten nøytropeni kan være tidlige tegn på alvorlig GI-toksisitet og kre ver rask behandling. GI-blød-
ning, perforering, ileus, kolitt, inkl. fatalt utfall, er sett. Forsiktighet anbefales ved høy risiko for GI-komplikasjoner, f.eks. nøytropeni, eldre, bruk av NSAID, antitrom botika, eller 
antikoagulantia, strålebehandling i bekkenet og tidligere GI-sykdom. Kvalme, oppkast, diaré og dehydrering: Ved diaré kan pasienten behandles med et vanlig brukt an-
tidiarroikum. Diaré kan forekomme oftere hos pasienter som tidligere har gjennomgått stråling i mage-/underlivsregi onen. Dehydrering er vanligst hos pasienter ≥65 år. 
Hensiktsmessige tiltak skal iverksettes for å re hydrere pasienten og for å overvåke og korrigere serumelektrolyttnivået, spesielt kalium. Behand lingsutsettelse eller dosere-
duksjon kan være nødvendig ved diaré grad1 ≥3. Ved kvalme eller opp kast kan vanlig brukt antiemetikum gis. Perifer nevropati: Perifer nevropati, perifer sensorisk nev ropati 
(f.eks. parestesier, dysestesier) og perifer motorisk nevropati er sett. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved symptomer på nevropati som smerte, brennende følelse, 
prikking, nummenhet eller svakhet. Legen bør vurdere tilstedeværelse eller forverring av nevropati før hver behandling. Behandling bør utsettes inntil bedring av sympto-
mene. Dosen bør reduseres fra 25 mg/m2 til 20 mg/m2 ved vedvarende perifer nevropati grad1 >2. Nyresvikt: Nyresykdom er rapportert i forbindelse med sepsis, alvorlig 
dehydrering pga. diaré, oppkast og obstruktiv uropati. Nyresvikt (inkl. fatal) er sett. Hensiktsmessige tiltak må igangsettes for å identifisere årsak og iverksette intensiv be-
handling av pasienten. Tilstrekkelig hydrering må sikres gjennom hele behandlingsforløpet. Pasienten bør rådes til å umiddelbart rapportere enhver signifikant endring i 
daglig urinvolum. Serumkreatinin bør måles ved baseline, ved hver blodtelling, og dersom pasienten rapporterer endring i urinutskil lelse. Behandlingen bør stoppes ved 
nyresvikt grad1 ≥3. Respiratoriske sykdommer: Interstitiell pneumoni/pneumonitt og interstitiell lungesykdom (inkl. fatal) er sett. Hjertearytmier: Hjertearyt mier er rapportert, 
takykardi og atrieflimmer er vanligst. Eldre (≥65 år): Kan ha større sannsynlig het for å få enkelte bivirkninger, inkl. nøytropeni og febril nøytropeni, utmattelse, feber, diaré, 
ob stipasjon, asteni, dyspné, UVI, dehydrering og svimmelhet. Anemi: Anemi er sett. Hemoglobin og hematokrit bør kontrolleres før behandling og ved tegn eller symptomer 
på anemi eller blodtap. Forsiktighet anbefales ved hemoglobin <10 g/dl og hensiktsmessige tiltak bør iverksettes etter kli nisk indikasjon. Hjelpestoffer: Oppløsningsvæsken 
inneholder 573,3 mg 96% etanol, tilsv. 14 ml øl eller 6 ml vin. Skadelig for alkoholikere. Må tas i betraktning ved høyrisikogrupper som pasienter med leversykdom eller epi-
lepsi. Evne til å kjøre bil og bruke maskiner: Pasienter bør rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner dersom de opplever bivirkninger som utmattelse og svimmelhet. Inter-
aksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.In vitro-studier har vist at kabazitaksel hovedsakelig metaboliseres via CYP3A 
(80-90%) og hem mer CYP3A. CYP3A-hemmere: Sterke CYP3A-hemmere forventes å øke konsentrasjonen av ka bazitaksel, og samtidig bruk bør unngås. Forsiktighet utvises 
ved samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere. CYP3A-induktorer: Sterke CYP3A-induktorer forventes å redusere konsentra sjonen av kabazitaksel, og samtidig bruk bør 
unngås. Samtidig bruk av johannesurt (prikkperikum) bør unngås. OATP1B1-substrater: OATP1B1-substrater, som statiner, valsartan og repaglinid, an befales ikke gitt 12 timer 
før til 3 timer etter infusjon. Vaksiner: Vaksinering med en levende eller levende svekket vaksine bør unngås hos pasienter som er immunkompromitterte av kjemotera-
peutika, pga. risiko for alvorlige eller fatale infeksjoner. Drepte eller inaktiverte vaksiner kan gis, responsen kan imidlertid være redusert.Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved maternotoksiske doser og at kabazitaksel krysser placentabarrieren. Kan forår-
sake føtal skade, og anbefales ikke brukt under graviditet eller av kvinner som kan bli gra vide. Amming: Utskillelse av kabazitaksel og metabolitter i morsmelk er påvist hos 
dyr. Risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes ved amming. Fertilitet: Dyrestudier har vist at kabazitaksel påvirker reproduksjonssystemet hos hannrotter 
og hannhunder. En effekt på fertili tet kan ikke utelukkes hos menn. Pga. mulige effekter på menns kjønnsceller og potensiell ekspo nering via seminalvæske, bør menn som 
behandles bruke sikker prevensjon i hele behandlingspe rioden og i inntil 6 måneder etter siste dose. Pga. potensiell eksponering via seminalvæske, bør menn som behand-
les unngå at en annen person kommer i kontakt med ejakulatet gjennom hele be handlingsperioden. Menn anbefales å søke råd om lagring av spermier før behandlingen.
Bivirkninger: Se SPC for utfyllende opplysninger. Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Nøytrope ni, anemi, leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, kvalme, opp-
kast, konstipasjon, ab dominale smerter. Hud: Alopesi. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Rygg smerte, artralgi. Nevrologiske: Dysgeusi. Nyre/urinveier: Hema-
turi. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øvri ge: Utmattelse, asteni, feber. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Febril nøytropeni. Gastroin testinale: Dyspepsi, smerter i øvre del 
av magen, hemoroider, gastroøsofageal reflukssykdom, rek tal blødning, tørr munn, oppblåst mage. Hjerte/kar: Atrieflimmer, takykardi, hypotensjon, dyp ve netrombose, 
hypertensjon, ortostatisk hypotensjon, hetetokter, flushing. Hud: Tørr hud, erytem. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Septisk sjokk, sepsis, cellulitt, urinveisinfek-
sjon, influensa, cystitt, øvre luftveisinfeksjon, herpes zoster, candidiasis. Kjønnsorganer/bryst: Bekkens merter. Luftveier: Orofaryngeal smerte, pneumoni. Muskel-skjelettsys-
temet: Smerte i ekstremite tene, muskelspasmer, myalgi, muskel-skjelett-brystsmerte, smerter i flanken. Nevrologiske: Perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, svimmel-
het, hodepine, parestesi, letargi, hypoestesi, isjias. Nyre/urinveier: Nyresvikt, inkl. akutt nyresvikt, dysuri, renal kolikk, pollakisuri, hydronefrose, urinretensjon, urininkontinens, 
obstruksjon i urethra. Psykiske: Uro, forvirring. Stoffskifte/ernæ ring: Dehydrering, hyperglykemi, hypokalemi. Undersøkelser: Vektnedgang, ASAT-økning, tran saminaseøkning. 
Øre: Tinnitus, vertigo. Øvrige: Perifert ødem, inflammasjon i mucosa, smerte, brystsmerte, ødem, kuldegysninger, uvelhet. Øye: Konjunktivitt, økt tåreflod. Sjeldne (≥1/10 000 
til <1/1000): Nyre/urinveier: Cystitt pga. radiation recall-fenomen, inkl. hemoragisk cystitt. Ukjent: Gastrointestinale: Kolitt, enterokolitt, gastritt, nøytropen enterokolitt, blød-
ning, perforering, ileus, tarmobstruksjon. Luftveier: Interstitiell pneumoni/pneumonitt, inter stitiell lungesykdom. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Forverring av bivirk-
ninger som benmargssuppresjon og gastrointestinale lidelser. Behandling: Overvåkning på spesialavdeling, og terapeutisk G-CSF så fort som mulig. Symptomlindrende 
tiltak. Se Giftinformasjonens anbefalinger for taksaner L01C D side c. Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Etter åpning: Hetteglassene med kon-
sentrat og oppløsningsvæske må brukes umiddelbart. Se SPC eller pakningsvedlegg for oppbe varing og holdbarhet etter fortynning. Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) 
50928,30 kr. Sist endret: 02.12.2019 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag) Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 16.07.2019.         
Kan forskrives på H-resept.
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Ønsker du relevant faglige oppdateringer  
fra Sanofi, hold mobilkamera over firkanten  
og gi ditt samtykke.
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JEVTANA i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av voksne 
pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft som tidligere har gjennomgått et 
behandlingsregime med docetaxel 

Bivirkninger
Alvorlige bivirkninger grad ≥3 oppsto i like stor utstrekning i begge behandlingsgruppene. Antallet bivirkninger som førte til død 
30 dager etter at den siste behandlingen ble administrert, forekom mindre hyppig med Jevtana (7 pasienter [5.6%]) enn med 
AR-rettet behandling (14 pasienter [11.3%]).

n (%) CBZ (N=126) ARTA (N=124)

Samtlige bivirkninger 124 (98,4) 117 (94,4)

Samtlige bivirkninger grad 3 ≥ 71 (56,3) 65 (52,4)

Samtlige alvorlige bivirkninger 49 (38,9) 48 (38,7)

Samtlige bivirkninger som førte til behandlingsavbrudd 25 (19,8) 11 (8,9)

Samtlige bivirkninger som førte til død (i løpet av 30 dager siden siste behandling ble administrert) 7 (5,6) 14 (11,3)

CBZ=cabazitaxel, ARTA=abirateron eller enzalutamid

Alvorlige bivirkninger
• Forekomsten av alvorlige bivirkninger var sammenlignbare i Jevtana gruppen (38.9%) og i gruppen som fikk AR-rettet 

behandling (38.7%)

• Bivirkninger som førte til behandlingsavbrudd var hyppigere i Jevtana gruppen (19.8%) sammenlignet med gruppen som fikk 
AR-rettet behandling (8.9%)

• Bivirkninger som førte til død i løpet av evalueringsperioden fra randomisering til 30 dager etter at den siste behandlingen ble 
administrert, forekom mindre hyppig med Jevtana (7 pasienter [5.6%]) enn med AR-rettet behandling (14 pasienter [11.3%]) 

• Bivirkninger grad 3 ≥ som oppsto oftere med Jevtana versus i gruppen som fikk AR-rettet behandling var asteni, eller fatigue  
(i 4.0% vs. 2.4% av pasientene), diarè (3.2% vs. ingen pasienter), perifer nevropati (3.2% vs. ingen pasienter), og febril 
neutropeni (3.2% vs. ingen pasienter)

• Nøytropeni grad 3 ≥ ble observert hos 55 av 123 pasienter (44.7%) som fikk Jevtana

sanofi-aventis Norge AS • Professor Koths Vei 5-17 • 1366 Lysaker • Norway

References: 
1. de Wit R, de Bono J, Sternberg CN, et al. Cabazitaxel versus abiraterone or enzalutamide in metastatic prostate 

cancer [published online ahead of print September 30,2019]. N Engl J Med. doi:10.1056/NEJMoa1911206

*mCRPC= metastaserende, kastrasjonsresistent, prostatakreft

: A SUPERIORITY STUDY1

Sammenlignet JEVTANA® med abiraterone eller enzalutamide hos pasienter med mCRPC*  
som tidligere hadde fått behandling med docetaxel, og som hadde sykdomsprogresjon i  
løpet av 12 mnd. på alternativ AR-rettet behandling.

JEVTANA® forbedret rPFS og OS signifikant sammenlignet med abiraterone eller enzalutamide:
• 46% relativ risikoreduksjon for radiografisk progresjon
• 36% relativ risikoreduksjon for død

Overall survival (OS):

median OS 13.6 mnd. vs 11.0 mnd.  
(HR=0.64, 95% CI: 0.46-0.89; P=0.008)1

Radiografisk progresjonsfri overlevelse (rPFS):

median rPFS 8.0 mnd. vs 3.7 mnd.  
(HR=0.54, 95% CI: 0.40-0.73; P<0.001)1
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JEVTANA® (cabazitaxel)
Jevtana «sanofi-aventis» Cytostatikum, taksan. ATC-nr.: L01C D04 KONSENTRAT OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 60 mg/1,5 ml: 1 sett inneh.: I) Hetteglass 
(1,5 ml nominelt volum, 1,83 ml fyllevolum): Kabazitaksel 60 mg, polysorbat 80, sitronsyre. II) Hetteglass (4,5 ml nominelt volum, 5,67 ml fyllevolum): Etanol 96%, vann til 
in jeksjonsvæsker. Indikasjoner: Jevtana i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av voksne med kastrasjonsresistent metastatisk prosta-
takreft som tidligere har gjennomgått et behand lingsregime med docetaksel.Dosering: Bruk bør innskrenkes til avdelinger som er spesialisert i administrering av cytostatika, 
og bør bare gis under tilsyn av lege med erfaring i bruk av kjemoterapi mot kreft, se for øvrig For siktighetsregler. Premedisinering: Følgende bør gis minst 30 minutter før hver 
administrering av kabazitaksel for å redusere risikoen for og alvorlighetsgraden av hypersensitivitet: Antihistamin (deksklorfeniramin 5 mg eller difenhydramin 25 mg eller 
tilsv.), kortikosteroid (deksametason 8 mg eller tilsv.) og H2-antagonist (ranitidin eller tilsv.). Antiemetisk profylakse anbefales (oral eller i.v.). Tilstrekkelig hydrering må sikres 
under hele behandlingen for å unngå komplikasjoner som nyresvikt. Anbefalt dosering: 25 mg/m2 gitt hver 3. uke, kombinert med oral prednison eller pred nisolon 10 mg 
daglig under hele behandlingen. Dosejustering: Dosen bør justeres ved følgende bi virkninger: 

Bivirkning Dosejustering 

Langvarig nøytropeni grad1 ≥3 (lengre enn 1 uke) til tross for  egnet  behandling, 
inkl. G-CSF 

Utsett behandlingen inntil nøytrofiltallet er >1500 celler/mm3,  reduser  deretter 
 dosen til 20 mg/m2. 

Febril nøytropeni eller nøytropen infeksjon Utsett behandlingen inntil bedring eller tilfriskning, og inntil  nøytrofiltallet er 
>1500 celler/mm3, reduser deretter dosen til 20 mg/m2. 

Diaré grad1 ≥3 eller vedvarende diaré til tross for egnet  behandling, inkl.  væske- 
og  elektrolyttsubstitusjon 

Utsett behandlingen inntil bedring eller tilfriskning, reduser  deretter dosen til 20 
mg/m2. 

Perifer nevropati grad1 >2 Utsett behandlingen inntil bedring, reduser deretter dosen til 20 mg/m2. 

1 Grad iht. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE 4.0). 
Dersom pasienten fortsatt opplever noen av disse bivirkningene ved 20 mg/m2 kan dosereduksjon til 15 mg/m2 vurderes, ev. bør behandlingen avsluttes. Data for doser <20 
mg/m2 er begrenset. Spe sielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kabazitaksel metaboliseres i stor grad i lever. Ved total bilirubin >1 til <1,5 × ULN, eller ASAT >1,5 × ULN, 
reduseres dosen til 20 mg/m2, og gis med forsiktighet og nøye overvåkning. Ved total bilirubin >1,5 til <3 × ULN reduseres dosen til 15 mg/m2; begrensede effektdata er til-
gjengelig. Ved total bilirubin >3 × ULN skal ikke kabazitaksel gis. Nedsatt nyrefunksjon: Kabazitaksel utskilles minimalt via nyrene. Ingen dosejustering er nød vendig ved 
nedsatt nyrefunksjon som ikke krever dialyse. Pasienter med nyresykdom i sluttfasen må behandles med forsiktighet og monitoreres grundig under behandlingen. Barn og 
ungdom <18 år: Bruk er ikke relevant. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Ingen spesifikk dosejustering er anbefalt. Tilberedning/Håndtering: Det er viktig å utføre tilbe-
redningsprosedyren korrekt. Het teglassene med konsentrat og oppløsningsvæske inneholder et ekstra fyllevolum. Hele innholdet av oppløsningsvæsken på 5,67 ml skal 
tilsettes konsentratet i første fortynning for at konsentrasjonen av kabazitaksel i premiks skal bli 10 mg/ml. Se SPC eller pakningsvedlegg for detaljer og bruks anvisning. 
Blandbarhet: Preparatet må ikke blandes med andre legemidler unntatt de som brukes til fortynningen. Infusjonsbeholdere av PVC og infusjonssett av polyuretan må ikke 
brukes under til beredning og administrering av infusjonsvæsken. Administrering: Gis som 1-times i.v. infusjon. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for kabazitaksel, andre 
taksaner eller noen av hjelpestoffene, inkl. polysorbat 80. Nøytrofiltall <1500/mm3, alvorlig nedsatt leverfunksjon (bilirubin ≥3 × ULN), samtidig vaksinering med gulfebervak-
sine. Forsiktighetsregler: Hypersensitivitetsreaksjoner: Alle pasienter må premedisineres. Pasienten bør overvåkes nøye mht. hypersensitivitetsreaksjoner, særlig under 1. og 
2. infusjon. Hypersensi tivitetsreaksjoner kan inntreffe i løpet av noen få minutter etter oppstart av infusjonen, og fasiliteter og utstyr for behandling av hypotensjon og bron-
kospasme må derfor være tilgjengelig. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner, inkl. generalisert utslett/erytem, hypotensjon og bronkospasme, kan inntreffe og krever umid-
delbar seponering av kabazitaksel og hensiktsmessig behandling. Ben margssuppresjon: Benmargssuppresjon manifestert som nøytropeni, anemi, trombocytopeni eller 
pancytopeni kan oppstå. Nøytropeni: Profylakse med G-CSF kan gis iht. gjeldende retningslinjer for å redusere risikoen for eller håndtere nøytropenikomplikasjoner (febril 
nøytropeni, vedvarende nøytropeni eller nøytropen infeksjon). Primærprofylakse med G-CSF bør overveies ved klinisk høyrisiko, f.eks. alder >65 år, redusert funksjonsevne, 
tidligere episoder med febril nøytropeni, om fattende tidligere strålingsfelter, dårlig ernæringsmessig status, eller annen alvorlig komorbiditet, som predisponerer for økte 
komplikasjoner av vedvarende nøytropeni. Profylakse med G-CSF be grenser insidens og alvorlighetsgrad av nøytropeni. Ukentlig måling av fullstendig blodtall er helt nød-
vendig under 1. behandlingssyklus og deretter før hver behandlingssyklus, slik at dosen kan justeres hvis nødvendig. Dosen bør reduseres dersom febril nøytropeni eller 
vedvarende nøytropeni inntreffer til tross for hensiktsmessig behandling. Behandlingen bør ikke gjenopptas før nøytro filtallet er økt til ≥1500/mm3. Gastrointestinale lidelser: 
Abdominal smerte og ømhet, feber, varig forstoppelse, diaré, med eller uten nøytropeni kan være tidlige tegn på alvorlig GI-toksisitet og kre ver rask behandling. GI-blød-
ning, perforering, ileus, kolitt, inkl. fatalt utfall, er sett. Forsiktighet anbefales ved høy risiko for GI-komplikasjoner, f.eks. nøytropeni, eldre, bruk av NSAID, antitrom botika, eller 
antikoagulantia, strålebehandling i bekkenet og tidligere GI-sykdom. Kvalme, oppkast, diaré og dehydrering: Ved diaré kan pasienten behandles med et vanlig brukt an-
tidiarroikum. Diaré kan forekomme oftere hos pasienter som tidligere har gjennomgått stråling i mage-/underlivsregi onen. Dehydrering er vanligst hos pasienter ≥65 år. 
Hensiktsmessige tiltak skal iverksettes for å re hydrere pasienten og for å overvåke og korrigere serumelektrolyttnivået, spesielt kalium. Behand lingsutsettelse eller dosere-
duksjon kan være nødvendig ved diaré grad1 ≥3. Ved kvalme eller opp kast kan vanlig brukt antiemetikum gis. Perifer nevropati: Perifer nevropati, perifer sensorisk nev ropati 
(f.eks. parestesier, dysestesier) og perifer motorisk nevropati er sett. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved symptomer på nevropati som smerte, brennende følelse, 
prikking, nummenhet eller svakhet. Legen bør vurdere tilstedeværelse eller forverring av nevropati før hver behandling. Behandling bør utsettes inntil bedring av sympto-
mene. Dosen bør reduseres fra 25 mg/m2 til 20 mg/m2 ved vedvarende perifer nevropati grad1 >2. Nyresvikt: Nyresykdom er rapportert i forbindelse med sepsis, alvorlig 
dehydrering pga. diaré, oppkast og obstruktiv uropati. Nyresvikt (inkl. fatal) er sett. Hensiktsmessige tiltak må igangsettes for å identifisere årsak og iverksette intensiv be-
handling av pasienten. Tilstrekkelig hydrering må sikres gjennom hele behandlingsforløpet. Pasienten bør rådes til å umiddelbart rapportere enhver signifikant endring i 
daglig urinvolum. Serumkreatinin bør måles ved baseline, ved hver blodtelling, og dersom pasienten rapporterer endring i urinutskil lelse. Behandlingen bør stoppes ved 
nyresvikt grad1 ≥3. Respiratoriske sykdommer: Interstitiell pneumoni/pneumonitt og interstitiell lungesykdom (inkl. fatal) er sett. Hjertearytmier: Hjertearyt mier er rapportert, 
takykardi og atrieflimmer er vanligst. Eldre (≥65 år): Kan ha større sannsynlig het for å få enkelte bivirkninger, inkl. nøytropeni og febril nøytropeni, utmattelse, feber, diaré, 
ob stipasjon, asteni, dyspné, UVI, dehydrering og svimmelhet. Anemi: Anemi er sett. Hemoglobin og hematokrit bør kontrolleres før behandling og ved tegn eller symptomer 
på anemi eller blodtap. Forsiktighet anbefales ved hemoglobin <10 g/dl og hensiktsmessige tiltak bør iverksettes etter kli nisk indikasjon. Hjelpestoffer: Oppløsningsvæsken 
inneholder 573,3 mg 96% etanol, tilsv. 14 ml øl eller 6 ml vin. Skadelig for alkoholikere. Må tas i betraktning ved høyrisikogrupper som pasienter med leversykdom eller epi-
lepsi. Evne til å kjøre bil og bruke maskiner: Pasienter bør rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner dersom de opplever bivirkninger som utmattelse og svimmelhet. Inter-
aksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.In vitro-studier har vist at kabazitaksel hovedsakelig metaboliseres via CYP3A 
(80-90%) og hem mer CYP3A. CYP3A-hemmere: Sterke CYP3A-hemmere forventes å øke konsentrasjonen av ka bazitaksel, og samtidig bruk bør unngås. Forsiktighet utvises 
ved samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere. CYP3A-induktorer: Sterke CYP3A-induktorer forventes å redusere konsentra sjonen av kabazitaksel, og samtidig bruk bør 
unngås. Samtidig bruk av johannesurt (prikkperikum) bør unngås. OATP1B1-substrater: OATP1B1-substrater, som statiner, valsartan og repaglinid, an befales ikke gitt 12 timer 
før til 3 timer etter infusjon. Vaksiner: Vaksinering med en levende eller levende svekket vaksine bør unngås hos pasienter som er immunkompromitterte av kjemotera-
peutika, pga. risiko for alvorlige eller fatale infeksjoner. Drepte eller inaktiverte vaksiner kan gis, responsen kan imidlertid være redusert.Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved maternotoksiske doser og at kabazitaksel krysser placentabarrieren. Kan forår-
sake føtal skade, og anbefales ikke brukt under graviditet eller av kvinner som kan bli gra vide. Amming: Utskillelse av kabazitaksel og metabolitter i morsmelk er påvist hos 
dyr. Risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes ved amming. Fertilitet: Dyrestudier har vist at kabazitaksel påvirker reproduksjonssystemet hos hannrotter 
og hannhunder. En effekt på fertili tet kan ikke utelukkes hos menn. Pga. mulige effekter på menns kjønnsceller og potensiell ekspo nering via seminalvæske, bør menn som 
behandles bruke sikker prevensjon i hele behandlingspe rioden og i inntil 6 måneder etter siste dose. Pga. potensiell eksponering via seminalvæske, bør menn som behand-
les unngå at en annen person kommer i kontakt med ejakulatet gjennom hele be handlingsperioden. Menn anbefales å søke råd om lagring av spermier før behandlingen.
Bivirkninger: Se SPC for utfyllende opplysninger. Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Nøytrope ni, anemi, leukopeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, kvalme, opp-
kast, konstipasjon, ab dominale smerter. Hud: Alopesi. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Rygg smerte, artralgi. Nevrologiske: Dysgeusi. Nyre/urinveier: Hema-
turi. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi. Øvri ge: Utmattelse, asteni, feber. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Febril nøytropeni. Gastroin testinale: Dyspepsi, smerter i øvre del 
av magen, hemoroider, gastroøsofageal reflukssykdom, rek tal blødning, tørr munn, oppblåst mage. Hjerte/kar: Atrieflimmer, takykardi, hypotensjon, dyp ve netrombose, 
hypertensjon, ortostatisk hypotensjon, hetetokter, flushing. Hud: Tørr hud, erytem. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Infeksiøse: Septisk sjokk, sepsis, cellulitt, urinveisinfek-
sjon, influensa, cystitt, øvre luftveisinfeksjon, herpes zoster, candidiasis. Kjønnsorganer/bryst: Bekkens merter. Luftveier: Orofaryngeal smerte, pneumoni. Muskel-skjelettsys-
temet: Smerte i ekstremite tene, muskelspasmer, myalgi, muskel-skjelett-brystsmerte, smerter i flanken. Nevrologiske: Perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, svimmel-
het, hodepine, parestesi, letargi, hypoestesi, isjias. Nyre/urinveier: Nyresvikt, inkl. akutt nyresvikt, dysuri, renal kolikk, pollakisuri, hydronefrose, urinretensjon, urininkontinens, 
obstruksjon i urethra. Psykiske: Uro, forvirring. Stoffskifte/ernæ ring: Dehydrering, hyperglykemi, hypokalemi. Undersøkelser: Vektnedgang, ASAT-økning, tran saminaseøkning. 
Øre: Tinnitus, vertigo. Øvrige: Perifert ødem, inflammasjon i mucosa, smerte, brystsmerte, ødem, kuldegysninger, uvelhet. Øye: Konjunktivitt, økt tåreflod. Sjeldne (≥1/10 000 
til <1/1000): Nyre/urinveier: Cystitt pga. radiation recall-fenomen, inkl. hemoragisk cystitt. Ukjent: Gastrointestinale: Kolitt, enterokolitt, gastritt, nøytropen enterokolitt, blød-
ning, perforering, ileus, tarmobstruksjon. Luftveier: Interstitiell pneumoni/pneumonitt, inter stitiell lungesykdom. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Forverring av bivirk-
ninger som benmargssuppresjon og gastrointestinale lidelser. Behandling: Overvåkning på spesialavdeling, og terapeutisk G-CSF så fort som mulig. Symptomlindrende 
tiltak. Se Giftinformasjonens anbefalinger for taksaner L01C D side c. Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Etter åpning: Hetteglassene med kon-
sentrat og oppløsningsvæske må brukes umiddelbart. Se SPC eller pakningsvedlegg for oppbe varing og holdbarhet etter fortynning. Pakninger og priser: 1 sett (hettegl.) 
50928,30 kr. Sist endret: 02.12.2019 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag) Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 16.07.2019.         
Kan forskrives på H-resept.
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Ønsker du relevant faglige oppdateringer  
fra Sanofi, hold mobilkamera over firkanten  
og gi ditt samtykke.
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JEVTANA i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av voksne 
pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft som tidligere har gjennomgått et 
behandlingsregime med docetaxel 

Bivirkninger
Alvorlige bivirkninger grad ≥3 oppsto i like stor utstrekning i begge behandlingsgruppene. Antallet bivirkninger som førte til død 
30 dager etter at den siste behandlingen ble administrert, forekom mindre hyppig med Jevtana (7 pasienter [5.6%]) enn med 
AR-rettet behandling (14 pasienter [11.3%]).

n (%) CBZ (N=126) ARTA (N=124)

Samtlige bivirkninger 124 (98,4) 117 (94,4)

Samtlige bivirkninger grad 3 ≥ 71 (56,3) 65 (52,4)

Samtlige alvorlige bivirkninger 49 (38,9) 48 (38,7)

Samtlige bivirkninger som førte til behandlingsavbrudd 25 (19,8) 11 (8,9)

Samtlige bivirkninger som førte til død (i løpet av 30 dager siden siste behandling ble administrert) 7 (5,6) 14 (11,3)

CBZ=cabazitaxel, ARTA=abirateron eller enzalutamid

Alvorlige bivirkninger
• Forekomsten av alvorlige bivirkninger var sammenlignbare i Jevtana gruppen (38.9%) og i gruppen som fikk AR-rettet 

behandling (38.7%)

• Bivirkninger som førte til behandlingsavbrudd var hyppigere i Jevtana gruppen (19.8%) sammenlignet med gruppen som fikk 
AR-rettet behandling (8.9%)

• Bivirkninger som førte til død i løpet av evalueringsperioden fra randomisering til 30 dager etter at den siste behandlingen ble 
administrert, forekom mindre hyppig med Jevtana (7 pasienter [5.6%]) enn med AR-rettet behandling (14 pasienter [11.3%]) 

• Bivirkninger grad 3 ≥ som oppsto oftere med Jevtana versus i gruppen som fikk AR-rettet behandling var asteni, eller fatigue  
(i 4.0% vs. 2.4% av pasientene), diarè (3.2% vs. ingen pasienter), perifer nevropati (3.2% vs. ingen pasienter), og febril 
neutropeni (3.2% vs. ingen pasienter)

• Nøytropeni grad 3 ≥ ble observert hos 55 av 123 pasienter (44.7%) som fikk Jevtana

sanofi-aventis Norge AS • Professor Koths Vei 5-17 • 1366 Lysaker • Norway

References: 
1. de Wit R, de Bono J, Sternberg CN, et al. Cabazitaxel versus abiraterone or enzalutamide in metastatic prostate 

cancer [published online ahead of print September 30,2019]. N Engl J Med. doi:10.1056/NEJMoa1911206

*mCRPC= metastaserende, kastrasjonsresistent, prostatakreft

: A SUPERIORITY STUDY1

Sammenlignet JEVTANA® med abiraterone eller enzalutamide hos pasienter med mCRPC*  
som tidligere hadde fått behandling med docetaxel, og som hadde sykdomsprogresjon i  
løpet av 12 mnd. på alternativ AR-rettet behandling.

JEVTANA® forbedret rPFS og OS signifikant sammenlignet med abiraterone eller enzalutamide:
• 46% relativ risikoreduksjon for radiografisk progresjon
• 36% relativ risikoreduksjon for død

Overall survival (OS):

median OS 13.6 mnd. vs 11.0 mnd.  
(HR=0.64, 95% CI: 0.46-0.89; P=0.008)1

Radiografisk progresjonsfri overlevelse (rPFS):

median rPFS 8.0 mnd. vs 3.7 mnd.  
(HR=0.54, 95% CI: 0.40-0.73; P<0.001)1

48276 Jevtana Card Studie Annonce Norske Legeforening A4.indd   148276 Jevtana Card Studie Annonce Norske Legeforening A4.indd   1 25/03/2020   17.2125/03/2020   17.21



6 42

DEBAT T

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  7,  2020;  140:  642–3

Kro nisk in flam ma to risk tarm syk dom  
og covid-19

Pa si en ter med kro nisk in flam
ma to risk tarm syk dom be hand
les ofte med im mun dem pen de 
me di ka men ter. Det gjør pa si en
te ne mer ut satt for in fek sjon.

Man ge pa si en ter med kro nisk in flam ma to
risk tarm syk dom (IBD) hen ven der seg nå  
til sine be hand le re og spør om de har økt 
ri si ko for covid19 og om de har høy ere 
ri si ko for et al vor lig for løp der som de skul le 
få syk dom men. Min er fa ring så langt er at  
få spør om de bør stoppe be hand lin gen av 
tarm syk dom men.

Økt ri si ko for covid-19?
Pa si en ter med in flam ma to risk tarm syk  
dom i re mi sjon har ikke økt ri si ko for å bli 
smit et med sarsCoV2 (1–3). Imid ler tid 
mang ler det data på hvor dan den im mun
mo du le  rende og den im mun sup pri me 
rende  be hand lin gen på vir ker ri si ko en for 
al vor lig for løp der som man blir smit et. 
Fore lø pig er det do ku men tert at eld re og 
per so ner med and re syk dom mer (hjer te  
og kar syk dom mer, dia be tes, kro nisk luft veis
syk dom og kreft) og rø ke re er ut sat for mer 
al vor lig in fek sjon og har høy ere dø de lig het 
av  covid19 (4–7).

Et er som den ge ne rel le ri si ko en for al vor
li ge in fek sjo ner (som luft veis in fek sjo ner)  
er lit økt hos pa si en ter som får im mun sup
pri me ren de og/el ler bio lo gisk be hand ling 
(1–3), er det nær lig gen de å anta at det e også 
gjel der ved covid19. Vi har fore lø pig ikke 
grunn lag for å si at covid19 med fø rer økt 
ri si ko for re si div av in flam ma to risk tarm syk
dom. Imid ler tid er min kli nis ke er fa ring at 
se song in flu en sa kan gi mil de symp to mer av 
tarm syk dom den før s te uken av syk doms for
lø pet. Det e skjer of test hos pa si en ter med 
ul ce røs ko lit.

Be hand lings an be fa lin ger
5-aminosalisylsyre-pre pa ra ter (balsalazid, 
mesalazin) an s es som tryg ge å bru ke for per
so ner med kro nisk in flam ma to risk tarm syk
dom, også un der et syk doms for løp med 
covid19 (1, 2).

Ste ro i der som pred ni son og pred ni so lon 
bør re du se res og se po ne res hvis mu lig. 
Kor ti kos te roi der sy nes ge ne relt å øke ri si 
koen for se kun dær in fek sjo ner ved in flu en sa 
in fek sjo ner. Det er vist ned sat eli mi na sjon 
av sarsCoV2 sam ti dig med kom pli ka sjo ner 

av kor ti kos te roid be hand ling hos over le 
vende (1–3).

Tiopuriner (6merkaptopurin, azatioprin) 
hem mer krop pens im mun re spons på 
 vi rus in fek sjo ner. Er det der med nød ven dig  
å se po ne re dem ved vi rus in fek sjo ner, som 
for eks em pel van lig se song in flu en sa? Og vil 
det være nød ven dig ved covid19? Lit av hen
gig av do se ring tar det fle re må ne der før 
tiopuriner er eli mi nert fra krop pen et er 
inn tak, og på kort sikt vil det der for ikke 
hjelpe å se po ne re dem. Ved en vi rus in fek
sjon som let og mo de rat in flu en sa syk dom 
er det alt så ikke grunn til å stoppe be hand
lin gen (2, 3). På grunn av usik ker he ten som 
rå der rundt covid19, er det der imot an be falt 
å stoppe tiopurinbehandling (1–3). Hos al vor
lig og kri tis ke syke pa si en ter med kro nisk 
in flam ma to risk tarm syk dom er ri si ko en 
stor for bi virk nin ger og me di ka men tel le 
in ter ak sjo ner ved bruk av tiopuriner og 
metotreksat. Dis se me di ka men te ne skal 
der for stop pes ved sam ti dig kri tisk covid19
syk dom (1, 3‒7).

An be falt do se ring av azatioprin når det  
gis som an ti in flam ma to risk be hand ling  
for kro nisk in flam ma to risk tarm syk dom er 
2,5 mg pr kg kropps vekt dag lig (8). Ved Oslo 
uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål bru kes azatio
prin ho ved sa ke lig som til leggs be hand ling  
i en lav dose på 100 mg dag lig for å hind re 
an ti stoff dan nel se hos pa si en ter som bru ker 
TNFalfahem me re (9, 10). En slik lav dose av 
me di ka men tet vil der for eli mi ne res langt 
ras ke re enn azatioprin tenkt som an ti  inflam
ma to risk be hand ling i an be falt dose.

Bio lo gis ke le ge mid ler som bru kes ved 
in flam ma to risk tarm syk dom, er TNFalfa
hem me re (adalimumab, infliksimab, goli
mumab), ustekinumab og vedolizumab. 
Dis se an s es ge ne relt som tryg ge. Det an be 
fales ikke å stoppe den ne be hand lin gen  
selv om pa si en ten ram mes av covid19. Bio lo
gis ke le ge mid ler har en lang va rig eff ekt, ofte 
gjen nom fle re må ne der, det vil si at eff ek ten 
av be hand lin gen vil ved va re selv i lang tid 
et er at be hand lin gen er se po nert. Tofaciti
nib, som til hø rer me di ka ment grup pen 

Ja nuskinasehemmere (JAKhem me re),  
har i lik het med tiopuriner en hem men de 
eff ekt på den na tur li ge im mun re spon sen 
ved vi rus in fek sjo ner. Den ne be hand lings for
men bør man der for vur de re å se po ne re ved 
covid19in fek sjon, og de fi ni tivt ved covid19 
syk dom.

Hvis det er in di ka sjon for å star te bio lo
gisk be hand ling hos en pa si ent med in flam
ma to risk tarm syk dom, bør man vur de re 
opp starts tids punk tet nøye. Er det for svar lig 
å ut set e be hand lin gen un der den på gå en de 
covid19epi de mi en? Skal man kom bi ne re 
be hand lin gen med tiopuriner el ler meto
treksat? I de til fel le ne der opp start er nød
ven dig, kan det være at man bør vel ge ada
limumab uten im mun sup pri me ren de til
leggs be hand ling.

Den eu ro pe is ke or ga ni sa sjo nen for 
Crohns syk dom og ul ce røs ko lit (ECCO) 
fra rå der å byt e fra in fu sjons be hand ling 
med TNFalfahem mer til sub ku tan TNFalfa
hem mer hos sta bi le pa si en ter, det e for  
å unn gå sy ke hus be søk og re du se re smit e 
risi ko en (2). Me di ka ment byt e bør som før 
kun være på grunn av mang len de be hand
lings re spons, tap av eff ekt un der på gå en de 
be hand ling el ler bi virk nin ger. I så fall kan 
byt e til sub ku tan be hand ling ha sine for 
deler: Smit e ri si ko en re du se res når te le fon 
konsul ta sjo ner del vis er stat er opp mø te på 
sy ke hus.

Ge ne rel le an be fa lin ger
Vi an be fa ler pa si en ter med kro nisk in flam
ma to risk tarm syk dom å sør ge for å ha nok 
me di si ner for sin tarm syk dom hjem me og 
føl ge de ge ne rel le smit e fore byg gen de til 
take ne og rå de ne fra Folkehelseinstitutet.  
Ved nær kon takt med en per son som har fåt 
på vist covid19, bør pa si en ter med kro nisk 
in flam ma to risk tarm syk dom føl ges opp  
i hen hold til na sjo na le an be fa lin ger. Un der 
spe si el le om sten dig he ter bør de ha pri ori tet 
for å tes tes for covid19. De sam me na sjo na le 
ka ran te ne  bestem mel ser gjel der for den ne 
pa si ent grup pen som for alle and re. Rei ser  
til en de mis ke om rå der fra rå des.

Mot at 18.3.2020, før s te re vi sjon inn sendt 26.3.2020, 
 godkjent 7.4.2020.

BJØRN MOUM
moum.bjorn@gmail.com
er pro fes sor og spe sia list i for døy el ses syk dom mer, 
med spe si ell forsk nings in ter es se in nen for kli nisk 
epi de mio lo gi og be hand ling av Crohns syk dom  
og ul ce røs ko lit.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

«Det mang ler data på hvor dan 
den im mun mo du le ren de  
og den im mun sup pri me - 
ren de be hand lin gen på vir ker  
ri si ko en for al vor lig for løp  
der som man blir smit tet»
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Pal lia tiv be hand ling av pa si en ter  
med covid-19

God pal lia sjon for pa si en ter 
kan sik res gjen nom kunn skap, 
plan leg ging, be red skap og sam
ar beid på tvers av ni vå er i hel se
tje nes ten. Det e er spe si elt vik tig 
un der en pan de mi.

Pal lia tiv be hand ling har som mål å gi  pa si en  - 
ter med livs tru en de syk dom god lind ring  
og best mu lig livs kva li tet gjen nom hele 
syk doms for lø pet. Til nær min gen er van lig vis 
tverr fag lig, og man fo ku se rer på lind ring av 
pla ger av fy sisk så vel som psy kisk, so si al og 
ån de lig og ek si sten si ell na tur. Man in klu de-
rer også pa si en tens fa mi lie. God pal lia tiv 
be hand ling hand ler om å ta vare på det li vet 
og den livs kva li te ten som er mu lig å få til,  
og sam ti dig leg ge til ret e for en god og 
ver dig død. Be slut nin ger om be hand lings -
begrens nin ger er sen tra le for at pa si en ter 
ikke skal ut set es for nyt e lø se og be las ten de 
til tak i siste fase av li vet (1).

Nå, un der ko ro na vi rus pan de mi en, ut ford-
res hel se ve se net på fle re må ter. I spe sia list-
hel se tje nes ten vil et stort inn rykk av al vor lig 
syke pa si en ter med covid-19 gi mind re tid  
og mu lig het for per son lig opp føl ging av  
den en kel te pa si ent. Av smit e vern hen syn  
er kon takt med pa si en tens fa mi lie be ty de lig 
re du sert og dels er stat et av kon takt over 
te le fon. Pa si en ter med covid-19 tas hånd om 
av hel se per so nell med be skyt el ses ut styr og 
an sikts mas ker. Hos en del pa si en ter opp står 
akut for ver ring og ter mi nal fase raskt, slik 
at man har kort tid til be slut nin ger om 
rik tig be hand lings ni vå ved an komst til 
sy ke hu set. I kom mu ne hel se tje nes ten ut ford-
res in sti tu sjo ne ne og hjem me sy ke plei en på 
sam me måte. Det er fra sen tralt hold be slut-
tet at pa si en ter med covid-19 som har fast 
opp hold på sy ke hjem, ikke bør leg ges inn 
på sy ke hus (2). Et ikke ube ty de lig an tall av 

dis se for ven tes å dø av syk dom men, med  
de sam me ut ford rin ge ne knyt et til om sorg 
og lind ring som hos pa si en ter på sy ke hus.

Hvor dan gi god lind ring  
ved livs tru en de covid-19
Pa si en ter med sars-CoV-2-in fek sjon får ofte 
symp to mer på luft veis in fek sjon med fe ber 
og hos te. Noen ut vik ler al vor lig lun ge be ten-
nel se med akut lun ge svikt syn drom (ARDS) 
og or gan svikt (3, 4).

For de sy kes te pa si en te ne vil dys pné være 
et hyp pig fore kom men de symp tom. Dys pné 
kan gi be ty de lig angst og uro, og hos noen 
også pa nikk an fall. Lind ring av dys pné er 
der for helt sen tralt. Til tak mot un der lig -
gende år sa ker til dys pné med in ha la sjons-
me di  siner, diu re ti ka og an ti bio ti ka er vik tig  
i tid li ge fa ser av covid-19, men har mind re 
plass i be hand lin gen av pa si en ter med langt-
kom men re spi ra sjons svikt (5). Ste ro i der er 
ikke an be falt i lind ren de be hand ling av 
covid-19-pa si en ter, og for de sy kes te ARDS- 
pasi en te ne som be hand les med re spi ra tor, er 
det bare an git en svak an be fa ling i ret nings-
lin je ne (6). I en ir re ver si bel si tua sjon med 
be ty de lig symp tom be last ning vil mor fin 
sup plert med mi da zo lam være før s te valg (5).

Det er vik tig å un der stre ke at høyt sym-
ptom trykk og rask ut vik ling, som noen 
gan ger sees ved covid-19, vil kun ne gjø re det 
van ske lig å føl ge van li ge ret nings lin jer for 
gra dert opp trap ping av me di ka ment do ser 
til ef ekt. Akut ut vik ling av mul ti or gan svikt 
med øde mer og sir ku la sjons for styr rel ser  
vil re du se re ef ek ten av me di ka men ter git 
pa ren te ralt, og do se ring må i stør re grad 
til pas ses ef ekt og ikke stan dard me di ka-
ment re gi mer. Det e un der stre ker vik tig -
heten av at det etab le res gode kom mu ni ka-
sjons lin jer mel lom de som har om sorg for 
pa si en ten og fag per so ner med kom pe tan se 
in nen spe sia li sert pal lia sjon.

God pal lia sjon uav hen gig  
av be hand lings ni vå
Åpen og god in for ma sjon om pro gno se  
og be hand lings valg er sam men med for-
vent nings av kla ring med pa si ent og på rø -
rende sen tra le ele men ter in nen pal lia sjon 
(7). Slik in for ma sjon bør gis så tid lig som 
mu lig i for lø pet.

Un der en pan de mi kan triage bli en vik tig 
og van ske lig opp ga ve der som man må pri o-
ri te re noen til liv red den de be hand ling, 
mens and re blir vur dert til å ha for li ten 

sjan se for å over le ve. Hvis den ne siste grup-
pen og de res på rø ren de opp le ver at de hel-
ler ikke blir til budt til strek ke lig lind ring og 
mu lig het for en ver dig av slut ning av li vet, 
vil de kun ne føle seg svik tet av hel se tje nes-
ten (8). Myn dig he te ne fryk ter et verstefalls-
scenario med høy dø de lig het hos eld re og 
pa si en ter med kro nis ke syk dom mer, hvor av 
man ge ikke vil mot a re spi ra tor be hand ling 
el ler bli pri ori tert til in ten siv be hand ling. 
Dis se pa si en te ne vil for en stor del be hand-
les på van li ge sen ge pos ter, på sy ke hjem og 

hjem me. Be ho vet for pal lia tiv bi stand hos 
dø en de pa si en ter vil være øken de et er hvert 
som pan de mi en ut vik ler seg. Ut ford rin gen 
blir å sik re god pal lia tiv om sorg til alle 
 pa si en ter med covid-19, uav hen gig av hvor 
de opp hol der seg. Det e vil kre ve en end ring 
i vår måte å ar bei de på og stil le nye krav til 
pri ori te rin ger og sam ar beids for mer både 
inn ad i og på tvers av ni vå ene i hel se tje nes-
ten. For pa si en ter der en kan for ven te seg  
et al vor lig for løp, er det vik tig at det leg ges 
gode pla ner for god symp tom lind ring og 
for hvem som skal kon tak tes hvis det blir 
be hov for end ring i be hand lings pla nen.

På de fles te sy ke hus er det etab lert pal lia -
tive sent re el ler team som spil ler en ve sent-
lig rol le som råd gi ve re og støt e spil le re 
in ternt på sy ke hu se ne og for kom mu ne -
helse tje nes ten. Drift av tea me ne bør der for 
pri ori te res i en si tua sjon hvor det fore tas 
om dis po ne ring av per so nell. I en pe ri ode  
vil det være vik tig å nå ut med råd og vei led-
ning til man ge på be kost ning av op ti mal 
opp føl ging av få. Det en kel te pal lia ti ve sen-
ter opp ford res til å or ga ni se re seg slik at 
ka pa si te ten for råd giv ning og even tu elt 
til syn på sy ke hus av de lin ger og til kom mu-
ne hel se tje nes ten økes. Opp ret el se av en 
egen dag- el ler døgn åpen råd giv nings te le-
fon for pal lia tiv be hand ling ved covid-19 vil 
være et godt hjel pe mid del. Pal lia ti ve råd giv-
nings te le fo ner uten om nor mal ar beids tid 
fin nes kun i be gren set om fang i dag. For 
in ne lig gen de pa si en ter på sy ke hjem er 
be gren set til ste de væ rel se av til syns le ge en 

«Høyt symp tom trykk og rask 
ut vik ling vil kun ne gjø re  
det van ske lig å føl ge van li ge 
ret nings lin jer»

«Ut ford rin gen blir å sik re god 
pal lia tiv om sorg til alle pa si en
ter med covid19, uav hen gig  
av hvor de opp hol der seg»
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lia tiv iva re ta gel se av covid-19-syke og de res 
på rø ren de fle re ste der i lan det. Alle som dør 
av sars-CoV-2-in fek sjon i Norge skal sik res en 
ver dig død.

Mot at 28.3.2020, god kjent 1.4.2020.

ut ford ring som kan lø ses med gode be hand-
lings pla ner og god sam hand ling mel lom 
spe sia list- og kom mu ne hel se tje nes ten.

Kon klu sjon
Vi har i den ne ar tik ke len be lyst ut ford rin ger 
ved god lind ring av pa si en ter med al vor lig 

ko ro na vi rus syk dom. Rap por ter fra en kel te 
kol le g er vi ser at det nå has ter med å få sat 
pal lia tiv be hand ling i sy stem. Pal lia ti ve team 
på sy ke hus og i kom mu ne hel se tje nes ten 
gjør det de kan for å bi dra med sine res sur-
ser og sin spe si al kom pe tan se. Det er i ferd 
med å bli ut ar bei det ret nings lin jer for pal-
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Le ge mid del re si stent epi lep si –  
ikke all tid rik tig

Med nå væ ren de an ti epi lep tis ke  
le ge mid ler opp når rundt to 
 tredje de ler ri me lig god an falls
kon troll. De øv ri ge blir an sett 
som le ge mid del re si sten te.  
Men er de vir ke lig det?

Rundt en tred je del av per so ner med epi lep si 
opp når ikke an falls kon troll med an ti epi lep
tis ke le ge mid ler (1). Med en epi lep si pre va
lens på 0,65 % (2) be tyr det at det i Norge er 
rundt 12 000 per so ner som ikke får me di ka
men tell an falls kon troll. Vi me ner det tal let 
er for høyt, og at det er fle re grun ner til det. 
Vår er fa ring til si er at 15 – 20 % av pa si en ter 
som hen vi ses for re frak tær epi lep si til Spe 
sial sy ke hu set for epi lep si (SSE), vi ser seg 
et er ny dia gnos tisk ut red ning å ha en epi
lep si som li ke vel ikke er te ra pi re si stent, el ler 
at epi lep si dia gno sen er feil.

Sub op ti mal be hand ling
Selv om le ge mid del re si stent epi lep si er 
de fi nert som mang len de an falls kon troll 
et er for søk med 2 – 3 av de mest re le van te 
an ti epi lep ti ka i op ti ma le do ser, en ten ale ne 
el ler i kom bi na sjon (3), er det vår er fa ring at 
man ge kan opp nå en bedre an falls si tua sjon 
et er yt er li ge re legemiddelutprøvninger.  
En eng elsk opp føl gings stu die vis te at halv
par ten av 139 pa si en ter med in trak ta bel 

epi lep si sju år et er før s te stu die had de fåt 
bedre an falls kon troll et er di ver se me di ka
ment og dose end rin ger (4).

An ti epi lep ti ka, sær lig lamotrigin, to pi ra
mat og perampanel, bør in tro du se res grad
vis for å unn gå ini tia le bi virk nin ger. En rask 
dose opp trap ping kan for le de både lege og 
pa si ent til å tro at pa si en ten ikke tå ler stof
fet og at de der med for kas ter et po ten si elt 
ef ek tivt le ge mid del.

Man ge kli ni ke re sty rer do se rin gen av 
dis se le ge mid le ne mer et er se rum kon sen
tra sjo nen enn et er kli nis ke funn. Er det ikke 
opp nådd ef ekt med se rum kon sen tra sjo ner 
in nen midt re el ler øvre de ler av mid lets 
re fe ran se om rå de, an ser man ge at le ge mid
let er uvirk somt. Vi me ner do se ne bør økes 
grad vis inn til pa si en ten en ten får an falls
kon troll el ler uak sep tab le bi virk nin ger,  
uten å skje le for mye til serumkonsentra
sjonsnivå. Vi har set man ge eks emp ler på  
at ef ek ten først kom mer når man er oppe  
i «supraterapeutiske» se rum ver di er.

Man gel på et er le vel se
Stu di er av an de len pa si en ter med epi lep si 
som ikke tar le ge mid le ne som for skre vet, 
har va ri ert fra 26 % til 79 % (5). Vi an ser at 
det e er et pro blem hos minst en tred je del 
(6). Føl ge ne av ikke å ta le ge mid le ne som 
for skre vet, kan bli man ge. Pa si en ten ri si ke
rer å bli be trak tet som le ge mid del re si stent 
på feil grunn lag. I til legg kan et ure gel mes
sig inn tak med fø re nye an fall, an falls re la 
terte ska der, sta tus epilepticus (7) og i ver ste 
fall død (8).

Uhel dig livs stil
An falls ters ke len hos pa si en ter med epi lep si 
på vir kes av en rek ke ind re og ytre fak to rer. 
Hos noen med an tat le ge mid del re si stent 
epi lep si ved li ke hol des an fal le ne av for 
 eks em pel kro nisk stress, for lite søvn el ler 
høyt al ko hol for bruk. Hos dis se kan en 
 be visst gjø ring av an falls pro vo se ren de fak 
torer, med der av føl gen de end ring av le ve
må ten, bedre an falls kon trol len.

Feil klas si fi se ring
Op ti mal epi lep si be hand ling ba se res på rik tig 
epilepsiklassifikasjon. Ved feil klas si fi se ring 
ri si ke rer man å gi le ge mid ler som en ten ikke 
har ef ekt el ler som i ver ste fall for ster ker 
an falls ten den sen. Selv grov inn de lin gen mel 
 lom fo kal og ge ne ra li sert epi lep si kan av og 
til være van ske lig. Eks em pel vis kan pa si en ter 
med to niskklo nisk an fall som er ledd i en 
ge ne ra li sert epi lep si form, få et natriumkanal
blokkerende le ge mid del (som karbamaze
pin), med an falls for ver ring til føl ge.

Feil dia gno se
Det fin nes tall ri ke an falls fe no me ner som 
il lu de rer epi lep tis ke an fall. To nors ke stu di er 
av hen holds vis voks ne og barn som var 
re gist rert med epi lep si, vis te at dia gno sen 
var feil hos 20 % og 34 % (2, 9). Hos ung dom 
og voks ne er det sær lig syn ko per, søvn re la
ter te an fall og psy ko ge ne, ikkeepi lep tis ke 
an fall som for veks les med epi lep si.

Vi me ner at alle pa si en ter som ikke får 
an falls kon troll et er å ha for søkt 2 – 3 re le 
vante an ti epi lep tis ke le ge mid ler, bør sø kes 
inn til nær mes te uni ver si tets sy ke hus el ler 
Spe si al sy ke hu set for epi lep si for en for ny et 
dia gnos tisk gjen nom gang. Hvor man ge som 
har en ge nu in le ge mid del re si stent epi lep si, 
er usik kert. Kan skje er ikke grup pen stør re 
enn rundt 20 %? Er man, et er ny og grun dig 
dia gnos tisk gjen nom gang, ri me lig sik ker på 
at pa si en ten har le ge mid del re si stent epi 
lepsi, bør man vur de re ikkefar ma ko lo gisk 
be hand ling, slik som epi lep si kir ur gi, va gus
ner ve sti mu le ring el ler di et be hand ling.

Mot at 21.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 23.3.2020, 
 godkjent 24.3.2020.

«En rask dose opp trap ping  
kan for le de både lege og  
pa si ent til å tro at pa si en ten 
ikke tå ler stof fet og at de  der
med for kas ter et po ten si elt 
ef fek tivt le ge mid del»
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«Føl ge ne av ikke å ta le ge mid
le ne som for skre vet, kan bli 
man ge. Pa si en ten ri si ke rer  
å bli be trak tet som le ge mid
del re si stent på feil grunn lag»
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Mat in to le ran se hos barn

År sa ke ne til mat in to le ran se er 
man ge, og symp to me ne spen
ner over et vidt spekt rum. Mat
in tole  ran se hos barn er tro lig 
over dia gnos ti sert.

Opp til 25 – 40 % i en be folk ning selvrapporte
rer at de får ut løst symp to mer av mat og 
reg ner seg som mat in to le ran te (1). Det fin
nes ikke på li te li ge tall som be skri ver fore
komst av mat in to le ran ser i den nors ke 
be folk ning. I en dansk stu die der man gjen
nom mat pro vo ka sjon dia gnos ti ser te mat
vareoverfølsomhet, var fore koms ten 2,3 % 
blant tre årin ger, 1 % hos barn eld re enn tre 
år og 3,2 % hos voks ne (2). Tro lig set es barn 
der for på unød ven di ge eli mi na sjons di et er 
uten til strek ke lig ut red ning.

Uli ke år saks me ka nis mer
Det er ofte ikkeim mu no lo gis ke me ka nis
mer som står bak mat in to le ran se (3). For 
man ge av mat in to le ran se ne som f.eks. glu
ten in to le ran se uten cø lia ki, in to le ran se for 
til set nings stof er og bio ak ti ve mat kje mi ka 
lier, er det man gel på re pro du ser ba re, vel
utformede, dob belt blin de, pla ce bo kon trol
ler te stu di er. Det e gjør for stå el sen av me ka
nis mer, dia gno se og be hand ling kom pli sert 
(3). Me ka nis me ne bak glu ten in to le ran se 
uten cø lia ki er ukjent. Hvor vidt det er glu ten 
ale ne, el ler hve te i sin hel het (både frukta
nene og pro tei ne ne) som ska per en re ak
sjon, er fore lø pig ukjent (4).

Matintoleransetester
Det er øken de mar keds fø ring av in to le ran se
tes ter for uli ke mat va rer og næ rings stof er. 
Når man tes ter for mat in to le ran se, blir blod 

eks po nert in vitro for et pa nel med mat va rer 
og mat kom po nen ter (5). Gra den av to tal 
im mun glo bu lin G (IgG)an ti stof bin ding til 
hver mat va re blir kvan ti fi sert via en zym 
 el ler fluo re scens bun det immunosorbent
analyse. Al ter na tivt kan IgGun der klas se 4 
(IgG4)bin ding må les i ste det for to tal IgG. 
Noen av matintoleransetestene kan også 
om fat e må ling av både mat spe si fikk IgG4 
og mat spe si fikk immunoglobulin E (IgE)
nivå ved en lang rek ke mat va rer, noe som 
kan for år sa ke for vir ring for pa si en ter som 
kjø per tes te ne (5).

Fra fle re land er det kom met be kym re de 
mel din ger om økt mar keds fø ring av mat
spe si fikk IgGtes ting mot all menn he ten de 
siste åre ne, an gi ve lig som et en kelt mid del 
for å iden ti fi se re mat in to le ran se el ler mat 
aller gi er (6–9). Ukri tisk og upas sen de bruk 
av slike tes ter øker sann syn lig he ten for at 
det stil les fals ke dia gno ser, noe som re sul te
rer i unød ven di ge kost holds re strik sjo ner  
og re du sert livs kva li tet (10). Be kym re de 
for eld re kan set e bar na på eks klu sjons di et
ter som med fø rer ri si ko for dår lig vekst og 
un der er næ ring (6), for eks em pel eli mi ne
ring av meie ri pro duk ter, hve te, egg og/el ler 
and re mat va rer som fin nes i sun ne, ba lan
ser te di et er. Opp da ter te ret nings lin jer har 
der for mat spe si fikk IgG4må ling lis tet som 
en ustandardisert og upro vo sert pro se dy re, 
sam men med and re tes ter som hår ana ly se, 
cytotoksisitetsanalyser el ler elektrodermal 
tes ting (6–8).

Lit e ra tu ren in di ke rer at til ste de væ rel sen 
av spe si fikk IgG til mat er en mar kør for 
eks po ne ring og to le ran se for mat (6–9). 
Der for kan po si ti ve test re sul ta ter for mat
spe si fikk IgG for ven tes hos nor ma le, sun ne 
barn.

Over dia gnos ti se ring
Det er tro lig en over dia gnos ti se ring av mat
in to le ran se hos barn. Eu ro pe iske ret nings
lin jer an be fa ler full sten dig ut red ning, in klu
dert duodenalbiopsi, for å ute luk ke cø lia ki 
og hve te al ler gi mens pa si en ten er på glu ten
hol dig di et, før man vur de rer glu ten in to le
ran se uten cø lia ki (4, 11, 12). Tross det e er det 
an ta ge lig fle re barn som set es på unød ven
di ge eli mi na sjons di et er uten til strek ke lig 
ut red ning. Det er også en ut ford ring at en 
stor an del pa si en ter er selvdiagnostisert og 
har star tet med et glu ten frit kost hold uten 
til strek ke lig grunn lag.

Fast le gen bør hen vi se til spe sia list der  
som det er tvil om dia gno se el ler om bar net  
skal star te med lang va rig eli mi na sjons di et. 
Grun net sam men sat e år sa ker og ut ford 
rende dia gnos tikk bør ut red nin gen ho ved
sa ke lig gjen nom fø res i spe sia list hel se tje nes
ten. Sik ker dia gno se kre ver van lig vis dob
belt blind pla ce bo kon trol lert pro vo ka sjons
test un der ob ser va sjon. Op ti mal be hand ling 
er en di et hvor symp tom gi ven de mat va rer 
er eli mi nert uten at det får er næ rings mes 
sige kon se kven ser el ler på fø rer pa si en ten 
unød ven di ge ut gif ter.

Mot at 12.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 23.3.2020, 
 godkjent 25.3.2020.
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«An ta ge lig er det fle re barn 
som set tes på unød ven di ge  
eli mi na sjons di et ter uten  
til strek ke lig ut red ning»
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Ko ro na vi ru set – kryssimmunitet,  
flokk im mu ni tet og vak si ne ut vik ling

Det har vært uklart hvor for det nye sars vi ru set (sars-CoV-2) ram mer et lite 
mind re tall hardt, mens de al ler fles te sy nes å være be skyt et og ut vik ler mild 
el ler in gen syk dom. En for kla ring kan være kryssimmunitet grun net tid li -
gere eks po ne ring for sesongkoronavirus.

En im mun re ak sjon mot et virusanti-
gen gir opp hav til hu kom mel ses-B-cel-
ler, antistoffutskillende plas ma cel ler 
og hu kom mel ses-T-cel ler. Slike cel ler 

og an ti stoff kan po ten si elt kryss re age re mot 
and re an ti ge ner. Det e kal les en im mu no lo-
gisk kryss re ak sjon og gir kryssimmunitet 
mot smit e. I det føl gen de om ta les først det 
nye og det for ri ge sars vi ru set, re sep to ren de 
be nyt er for opp tak og et eks em pel på kryss-
immunitet. Der et er in tro du se res sesong-
koronavirus som for år sa ker luft veis syk dom, 
og som kan skje kan være år sa ken til en 
del vis be skyt el se i be folk nin gen. Til slut 
for kla res hvor dan an ti stoff kan hjelpe covid-
19-pa si en ter med al vor lig syk dom og hvor for 
det er godt håp om en eff ek tiv vak si ne.

Det før s te sars vi ru set (sars-CoV-1) kom  
til Sør-Kina i 2002, tro lig via flag ger mus, og 
ble opp da get i 2003 (ram me 1). Tid lig i mars 
2020 gjor de en tysk fors ker grup pe i Göt in-
gen et spen nen de funn. Det vis te seg at 
sars-CoV-2 bin der seg til sam me opp taks -
resep tor som sars vi ru set be nyt er for å ta 
seg inn i epi tel cel le ne. Vi ru set be nyt er spi ke 
(S)-pro tein i vi rus mem bra nen for å bin de 
seg til an gio ten sin kon ver te ren de en zym 2 
(ACE2) på epi tel cel le ne (fi gur 1) (1). ACE2 
ut ryk kes på i) api kal side av lungeepitelcel-
ler og enterocyter i tynn tar men, ii) på en do-
tel cel ler i blod kar, iii) i ny re ne og i hjer tet 

(2–4). For de lin gen av opp taks re sep to ren 
for kla rer lun ge- og gastrointestinalsym-
ptomer og mu lig he ten for nyre- og hjer te-
mus kel ska de sent i den siste syk doms fa sen 
(5–8).

Lang va rig im mu ni tet  
og kryssimmunitet
Pa si en ter som over lev de sarsvirussykdom  
i 2003 dan net nøy tra li se ren de an ti stoff er 
mot S-pro tei net. Slike an ti stoff er var til ste de 
i minst to år et er at pa si en te ne had de blit 
fris ke. Det e var den før s te in di ka sjo nen på 
at sarspasienter kun ne ut vik le lang va rig 
im mu ni tet mot sars vi rus (9). Det vis te seg 
for noen uker si den at konvalesentserum  
fra pa si en ter som over lev de sarssykdom, 
kun ne nøy tra li se re bin ding av det nye sars-
vi ru set til ACE2 (fi gur 1) og der med blok ke re 
opp tak av sars-CoV-2 i cel le ne (1). Se ru met 
blok ker te imid ler tid ikke mers-CoV, det 
tred je av de dø de li ge ko ro na vi ru se ne. Mers-
CoV be nyt er en helt an nen opp taks re sep tor 
(10, 11) (se ram me 1 for gjen nom gang av 
hu ma ne ko ro na vi rus). En an nen forsk nings-
grup pe vis te at sarsserum også blok ker te et 
ko ro na vi rus fra flag ger mus (12, 13). Det e  
var gode ny he ter, for di det be tyr at vi har  
en si tua sjon med kryssimmunitet, alt så at 
im mu ni tet og an ti stoff svar mot et vi rus 
kan ha be tyd ning for et helt an net.

Et av de fire sesongkoronavirusene, HCoV-
NL63 (hu mant ko ro na vi rus NL63), be nyt er 
også ACE2 til opp taks re sep tor (14, 15). Det e 
vi ru set ble opp da get i Ne der land i 2004 og 
for år sa ker smit e i in flu en sa se son gen. Det er 
es ti mert at 5 % av in flu en sa lig nen de syk dom 
skyl des NL63 (11, 14). Vi ru set ram mer spe si elt 
barn og kan for år sa ke sy ke hus inn leg gel se 
med bron kio lit (16–21) og re spi ra sjons svikt 
hos eld re og immunsupprimerte (11, 14). 
Be skyt en de an ti stoff er fra mor fore kom mer 
frem til tre må ne ders al de ren, og de fles te 
barn serokonverterer in nen de før s te 
20  le ve må ne de ne (11, 16).

Det er ikke tid li ge re un der søkt sy ste ma-
tisk, men en stu die vis te at sarspasienter 

ut vik let sti gen de ti ter av an ti stoff som kryss-
re ager te mot sesongkoronavirusene. An ti-
stoff er mot HCoV-NL63 økte ca. ti gan ger 
(22). Det e kan kan skje for kla res av at S-pro-
tei net på NL63 bin der på de sam me tre 
ste de ne på ACE2 (23). S-pro tei ne ne er rik tig-
nok for skjel li ge, men an ti stoff er som et er-
lig ner bin dings ste de ne på ACE2, vil kun ne 
ten kes å blok ke re opp tak.

T-cel ler har også av gjø ren de be tyd ning  
for im mu ni tet mot ko ro na vi rus (24–26). 
Fin nes det T-cel ler mot sesongkoronavirus 
som kryss re age rer med sars-CoV-2- pep ti der? 
Fore lø pig upub li ser te re sul ta ter fra C. Myk le-
bust, J. York og L.A. Munt he (ma nu skript 
un der ut ar bei ding) ty der på at det e kan 
være til fel let. Vi fin ner nem lig at det er ri ke-

«Hvis det er til fel le at an ti  - 
stof fer el ler T-cel ler mot 
sesongkoronavirus del vis 
 beskyt ter mot sars-CoV-2,  
så er det al le re de en flokk -
immu ni tet i be folk nin gen 
som kan for kla re at de fles te 
(til sy ne la ten de) ikke lar seg 
smit te i sær lig grad»

Ram me 1 

Historien om humane koronavirus (11)

Fra 1960-årene og frem til årtusenskiftet 
var det beskrevet bare to sesongkorona-
virus som ga relativt milde luftveissympto-
mer (HCoV-229E og HCoV-OC63).

Sars-CoV (severe acute respiratory syn-
drome coronavirus) kom til Guangdong 
(Kanton)-provinsen nord for Hongkong, 
Kina i 2002. Det var antagelig overført fra 
et dyrereservoar og smitte fra dyr til men-
neske. Viruset ble først beskrevet året 
etter. Sars var aktivt i 26 land og smittet  
8 000 mennesker i 2003. Viruset har ACE2 
som reseptor.

I 2004 fikk vi HCoV-NL63, som ble opp-
daget i Nederland. Sammen med HCoV-
OC63 gir antagelig dette viruset mest 
sykdom globalt. Se teksten og referansene.

Sesongkoronaviruset HCoV-HKU1 ble 
oppdaget i Hongkong i 2005, men har 
antagelig lenge hatt global sirkulasjon og 
bidratt til den samme bredden av sympto-
mer som NL63 og OC43, dvs. lette luftveis-
infeksjoner, sjelden med sykeinnleggelser, 
hos små barn, eldre og hos pasienter med 
trekk av immunsvikt.

I 2012 fikk vi mers-CoV (Middle East respi-
ratory syndrome coronavirus), som ble 
beskrevet i Saudi-Arabia. Viruset stammer 
trolig fra dromedarer (Camelus drome
darius, ofte kalt arabiske kameler) og 
forår saker akutt alvorlig respirasjonssvikt 
og diaré. Sykdommen var dødelig hos  
hele 35 % av de smittede. Viruset smittet 
heldigvis lite mellom mennesker, men 
rammet mennesker i en rekke land i Midt-
østen. Pasientene ble som regel smittet  
av dromedarer, som igjen er smittet av 
flaggermus. Personer i rammede land som 
har risiko for smitte, bes om å avstå fra  
å drikke dromedarmelk eller spise drome-
darkjøtt som ikke er godt stekt.



6 51TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  7,  2020;  140

KRONIKK

lig med fellesantigener mel lom vi ru se ne.  
Et eks em pel er sars-CoV-2-replikaseproteinet 
som in ne hol der en ami no sy re se kvens, 
ALGGSVAIK, som bin des med høy af  ni tet  
og sta bi li tet til HLA-A*1101. Det e er iden tisk 
(9/9 ami no sy rer) til det som fin nes i HCoV-
OC43, det nest van lig ste sesongkoronaviru-
set, mens de tre and re sesongkoronaviru-
sene har aminosekvenser som har 8/9-lik het. 
Det e og man ge fle re eks emp ler kan ha git 
lang li ve te hu kom mel ses-T-cel ler som først 
re ager te på sesongkoronavirus i barn dom-
men og som nå kan kryss re age re mot lig-
nen de sars-CoV-2-peptidantigener.

Flokk im mu ni tet og konvalesentserum
Hvis det er til fel le at an ti stoff er el ler T-cel ler 
mot sesongkoronavirus del vis be skyt er mot 
sars-CoV-2, så er det al le re de en flokk im mu-
ni tet i be folk nin gen som kan for kla re at de 
fles te (til sy ne la ten de) ikke lar seg smit e  
i sær lig grad. De fles te slip per unna med lit 
hos te, ho de pi ne og ma ge smer ter. For å finne 
ut om det e stem mer, må man un der sø ke 
se rum for kryssimmunitet fra f.eks. HCoV-
NL63 mot sars-CoV-2, og un der sø ke T-celle- 
immuniteten i be folk nin gen. Det må da 
også gjø res un der sø kel ser av se rum på et 
ut snit av be folk nin gen. Slike un der sø kel ser 
plan leg ges al le re de.

Hvor dan kan vi ut nyt e slike re sul ta ter,  
og hva kan gjø res for å hjelpe de med al vor-
lig re spi ra sjons svikt? Det åpen ba re og enk le 
ble fore slåt i covid-19-ar beids do ku men tet til 
WHO al le re de i feb ruar: Blod ban ker sat ser 
på å lage et nyt blod pro dukt som kan gis  
til al vor lig syke covid-19-pa si en ter, nem lig 
konvalesentplasma fra blod bank gi ve re som 
har gjen nom gåt sars-CoV-2-in fek sjon (27, 
28). Plas ma med vel lyk ke de nøy tra li se ren de 
an ti stoff er som blok ke rer bin ding til ACE2, 
vil der et er over fø res til covid-19-pa si en ter. 
En slik pas siv im mu ni se ring vil gi nøy tra li se-
ren de an ti stoff som kan blok ke re opp tak  
og vi de re smit e via ACE2.

Hvor for ram mer syk dom men de eld ste 
har dest? Den mest nær lig gen de for kla rin gen 
er at noen pa si en ter an ta ge lig har al ders mes-
sig svek ket im mun sy stem, de har lite be skyt-
ten de kryssimmunitet, få T-cel ler og dess-
uten li ten im mun re spons på in fek sjo nen. 
Det ar bei des nå in tenst med å til ret e leg ge 
for at vi her i Norge kan hen te be skyt en de 
an ti stoff er fra pa si en ter som har gjen nom-
gåt covid-19-in fek sjon. Slike an ti stoff er kan 
være ny dan ne de an ti stoff er mot sars-CoV-2, 

vi de re afnitetsmodnete an ti stoff er fra 
hu kom mel ses-B-cel ler som tid li ge re had de 
an ti stoff er som al lere de bandt sesongkoro-
navirus, el ler kryss  reage ren de og nøy tra li se-

ren de an ti stoff er mot sesongkoronavirus.  
I Oslo er det kjøpt inn nye plasmaferese-
apparater. Må let er å kun ne til by slik kon-
valesentplasma til be hand ling av de sy kes te. 

In ter na sjo nalt er det net opp star tet et 
 knip pe stu di er, og man ge fle re for ven tes  
i lø pet av de nes te uke ne.

Vak si ner
Ar bei det med eks pe ri men tel le vak si ner ble 
av slut et når sarsvirusepidemien for svant, 
og da ble også fi nan si e rin gen bor te. Det ble 
li ke vel fun net ut at kom po nent vak si ner 
med S-pro tei net fun ger te ved at mot ager-
mus lag de nøy tra li se ren de an ti stoff er mot 
S-pro tei net (29). Vi de re ble in ak ti vert vi rus 
be nyt et til en vak si ne på 68 fri vil li ge. Alle 
ut vik let an ti stoff re spon ser in nen seks uker 
et er vak si ne ring (30). Til sva ren de re sul ta ter 
ble fun net i mus med en an nen in ak ti vert 
vak si ne (31). Alt det e er gode ny he ter for 
vak si ne ut vik lin gen. Den ne vil ta tid, men 
det er håp om ved va ren de og gode be skyt-
ten de im mun re spon ser.

Spike-proteinet
(s-proteinet)

S-proteinet
binder til ACE2

Kryssreaktive
antistoffer 

Binding av andre koronavirus til epitelceller 

Antistoffer forhindrer
binding til ACE2

Sars-
CoV-2

Sars-
CoV-2

S-proteinet
binder til ACE2

HCoV-
NL63

Bindes til DPP-4

Mers-
CoV

Sars-
CoV

Binding av sars-CoV-2 til epitelceller 

Fi gur 1  Sars-CoV-2 har en over fla te med spi ke (S)-pro tei ner som til la ter bin ding til epi tel cel ler som ut ryk ker 
ACE2. Sars-CoV-2-vi ru set kan nøy tra li se res av an ti stoff som blok ke rer S-pro tei nets bin ding til ACE2. Pa si en ter som 
har blit fris ke fra covid-19, har lang li ve te an ti stoff er som kan nøy tra li se re sars-CoV-2, så kal te kryssreaktive an ti-
stoff er som gir kryssimmunitet (1). DPP-4 = dipeptidylpeptidase-4.

«Det ar bei des nå in tenst med  
å til ret te leg ge for at vi her  
i Norge kan hen te be skyt ten de 
an ti stof fer fra pa si en ter som 
har gjen nom gått covid-19- 
in fek sjon»
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Takk til Bjar ne Bo gen, Gunn veig Grø de land og Lise So fie 
Nissen-Meyer for kom men ta rer.

Mot at 1.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 7.4.2020, 
 godkjent 8.4.2020.

Smit e spred ning
Der som det vi ser seg at det er en kryssim-
munitet i sto re de ler av be folk nin gen, end-
rer det i så fall for ut set nin ge ne for covid-19-
si tua sjo nen og til ta ke ne som er igang sat  
i Norge? Sva ret er helt klart nei. Im mu ni te-

ten er ikke til strek ke lig til å for hind re at folk 
blir smit e bæ re re og sprer vi ru set. Dug na-
den som drei er seg om å be skyt e våre med-
men nes ker som ikke har til strek ke lig nøy-
tra li se ren de an ti stoff er og T-celleimmunitet, 
må der for fort set e.

LUD VIG A. MUNT HE
ludvig@medisin.uio.no
er pro fes sor og le der for K.G. Jeb sen-sen ter for B-cel-
le kreft ved Institut for kli nisk me di sin, Uni ver si te-
tet i Oslo, og Oslo uni ver si tets sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Valproatbehandling av fer ti le kvin ner

Fer ti le kvin ners bruk av valproat er vik tig, van ske lig og ak tu elt. Me di ka men
tet er svært fos ter ska de lig, men noen gra vi de med epi lep si blir ikke an falls
frie uten.

Valproat kom på mar ke det i Frank 
rike i 1967. Det er et av de mest 
ef ek ti ve me di ka men te ne for ge ne
ra li sert epi lep si, bi po lar li del se og 

mig re ne. Et er som det e er hyp pi ge syk dom
mer hos fer ti le kvin ner, har valproat vært 
det tred je mest bruk te an ti epi lep ti kum 
un der gra vi di te ten i Nor den de siste 10 – 20 
åre ne.

Valproat og fos ter ut vik ling
Et av ti barn som ut set es for valproat  
i gra vi di te ten, får mis dan nel ser som nev ral
rørs de fek ter, hjer te mis dan nel ser og urin
veisanomalier. Der som mo ren har brukt 
over 1 000 – 1 500 mg dag lig, blir mer enn  
én av fire ram met (1, 2). I 2013 fant dans ke 
fors ke re at barn av mød re som had de kjøpt 
valproat un der svan ger ska pet, fem gan ger 
of te re enn and re barn fikk au tis me dia gno se 
(3). Sam ti dig vis te to sto re stu di er at barn 
eks po nert for valproat i fos ter li vet, had de  
ti fær re IQpo eng enn and re (4). Re sul ta te ne 
kun ne ikke for kla res av mors IQ el ler epi 
lepsi type og ble ikke set ved bruk av and re 
epi lep si me di si ner.

Valproateksponering i svan ger ska pet er 
se ne re as so siert med for sin ket språk ut vik
ling (5), ADHD (6) og dår li ge re sko le pre sta
sjo ner (7). Det er uklart om det er tryg ge re  
å bru ke valproat sent i gra vi di te ten enn 
tid lig. Organogenesen fore går un der før s te 
tri mes ter, men kog ni tiv ut vik ling fore går 
fram til fød sel.

Ny lig har be gre pet fø tal valproatspek
trumlidelse (FVSD) blit tat i bruk for  
å be skri ve det sam men sat e kli nis ke bil det 
av mis dan nel ser, kog ni tiv re duk sjon, nev ro
psy kiat ris ke til stan der og dysmorfe trekk 
som kan ses hos valproateksponerte barn (1).

Depakote-skan da len
Grun net fun ne ne oven for pub li ser te le ge
mid del myn dig he te ne i Eu ro pa og Sta tens 
le ge mid del verk (SLV) en ad var sel mot bruk 
av valproat hos fer ti le i 2014 (8). I åre ne som 
fulg te søk te man ge frans ke pa si en ter eks po
nert for valproat i fos ter li vet, er stat ning fra 
Sanofi. Sa ken ble be skre vet som en na sjo nal 
hel se skan da le. I Norge ut ryk te pa si en ter og 
Norsk epi lep si for bund be kym ring (9).

Pa ral lelt med in tro duk sjo nen av and re 
an ti epi lep ti ka med ef ekt på ge ne ra li ser te 
epi lep si er, som lamotrigin og levetiracetam, 
har bru ken av valproat hos fer ti le kvin ner  
i Norge vært lang somt syn ken de (fi gur 1). 
Imid ler tid ut løs te hver ken ad var se len fra 
Le ge mid del ver ket i 2014 el ler Depakote
skan da len i Frank ri ke noen brå ned gang  
i bru ken av valproat.

I 2018 sup pler te le ge mid del myn dig  he 
te ne ad vars le ne fra 2014 med et de tal jert  
gra vi di tets fore byg gen de pro gram for  
å hind re at noen blir gra vi de mens de 
 bru ker valproat (10, 11) (ram me 1). Pro 
grammet for byr bruk av valproat un der 
gra vi di te ten for psy kia tris ke pa si en ter. Hos 
epi lep si pa si en ter kan det kun bru kes der
som and re me di ka men ter ikke kan bru kes 
el ler ikke gir ef ekt (11). Le gen og pa si en ten 

må skrive un der på at sik ker hets in for ma
sjon er git og at and re me di ka men ter er 
for søkt.

Pro gram met har ut løst de bat grun net 
mang len de ny an se ring og vekt leg ging av 
fer ti le kvin ners in di vi du el le si tua sjon og 
me di sins ke be hov (12). Fag mil jø et i Norge 
har hev det at for man ge kvin ner er det 
rik tig å bru ke valproat.

Når er det rik tig å bru ke valproat  
hos fer ti le og gra vi de?
Valproat er et av våre mest po ten te an ti epi
lep ti ka til bruk ved ge ne ra li sert epi lep si. For 
den ne epi lep si ty pen er valproat bedre enn 
lamotrigin og to pi ra mat (13) og om lag like 
bra som levetiracetam (14). Man ge pa si en ter 
får imid ler tid psy kia tris ke bi virk nin ger av 
levetiracetam (14). For en kel te pa si en ter 
med ge ne ra li sert epi lep si er valproat det 
enes te me di ka men tet som gir an falls fri het. 
Re duk sjon i valproatdose el ler me di ka ment
byt e vil øke ri si ko en for an falls for ver ring 
(15, 16). Da er det nød ven dig med en in di vi
du ell vur de ring av fa re ne for mor og barn 
knyt et til an fall set opp mot ri si ko for 
fos ter ska der.

Ukon trol lert epi lep si kan ha livs tru en de 
kon se kven ser for mor, da hyp pi ge ge ne ra li
ser te kram pe an fall er den vik tig ste ri si ko fak
to ren for plut se lig uven tet død ved epi lep si 
(SUDEP). Det er vik tig at kvin ner ikke blir  
så engs te li ge av ad vars le ne mot bruk av 
valproat at de stop per med me di ka men tet 
el ler re du se rer do sen på egen hånd. I Eng

«For en kel te pa si en ter med  
ge ne ra li sert epi lep si er 
valproat det enes te me di ka
men tet som gir an falls fri het»
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Fi gur 1  Bruk av valproat i Norge
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land har man si den 2013 set en øk ning  
i døds fall blant gra vi de med epi lep si som 
egen hen dig slut et med an ti epi lep ti ka. 4 % 
av ma ter nel le døds fall i den ne pe ri oden 
skyld tes epi lep si. Alle kvin ne ne had de ukon
trol lert epi lep si i svan ger ska pet. Åte av ni 
døde av plut se lig uven tet død ved epi lep si, 
én druk net i ba de ka ret. To av ni had de ny lig 
slut et med valproat (17).

Re du sert an falls kon troll i gra vi di te ten  
kan også føre til angst og uro, søvn vans ker, 
tap av fø rer kort, pro ble mer i jobb og and re 
so si a le van s ker.

An fall i gra vi di te ten er hel ler ikke uten 
be tyd ning for fos te ret. I til legg til fy sisk 
ska de grun net fall el ler støt, kan sta tus 
epilepticus gi lang va rig hy pok si og i sjeld ne 
til fel ler fos ter død (18). Noen kli nis ke stu di er 
in di ke rer også at kort va ri ge ge ne ra li ser te 
kram pe an fall kan ha ne ga ti ve ef ek ter som 
for tid lig fød sel og lav fød sels vekt (19). En 

stu die vis te at fem el ler fle re ge ne ra li ser te 
kram pe an fall i gra vi di te ten var en uav hen
gig ri si ko fak tor for at bar net fikk lav IQ og 
be hov for eks tra hjelp i sko le si tua sjo nen 
(20). I ka sui stik ker er det rap por tert om 
in tra kra ni al blød ning og fos ter død (21). 

Dy re for søk har vist at av kom av rot er med 
hyp pi ge ge ne ra li ser te kram pe an fall un der 
gra vi di te ten fikk dår li ge re vekst, pro ble mer 
med mo to rikk og ko or di na sjon samt end
rin ger i nev ro na le net verk i hip po cam pus 
(22, 23).

Hvor vidt det er rik tig å trappe ned val
proat el ler byt e til an net me di ka ment 

 un der gra vi di te ten, vil av hen ge av hvor 
hyp pi ge og al vor li ge an fall kvin nen har hat 
før gra vi di tet, tid li ge re re spons på and re 
an ti epi lep ti ka og kvin nens egne pre fe ran ser.

Til bud til barn eks po nert for valproat
Dia gnos ti se ring av barn med fø tal valproat
spektrumlidelse er kom pli sert. Dia gno sen 
stil les kli nisk og ved bruk av nev ro psy ko lo gi. 
Kog ni ti ve og at ferds mes si ge ut ford rin ger 
fore kom mer hyp pig, selv om mis dan nel ser 
og dysmorfe trekk er fra væ ren de. Van ske ne 
vil i de fles te til fel le ne ved va re opp i vok sen 
al der (1). Nev ro kog ni ti ve van s ker med inn
virk ning på ver ba le og au di ti ve fer dig he ter 
er et sen tralt trekk i fe no ty pen til fø tal val
proatspektrumlidelse. I lik het med for 
 eks em pel barn med med fød te al ko hol ska
der (FASD), stil ler dis se sam men sat e van s
kene sto re krav til et spe sia li sert og tverr fag
lig hel se til bud (24).

«Ukon trol lert epi lep si kan  
ha livs tru en de kon se kven ser 
for mor»
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I hen hold til in ter na sjo na le an be fa lin ger 
bør barn med fø tal valproatspektrumlidelse 
til bys spe sia li sert opp føl ging og be hand ling 
(1). For barn med med fød te al ko hol ska der 
fin nes det et eget ut red nings til bud, men 
ikke til barn ska det av valproat. I nors ke 
ret nings lin jer for epi lep si be hand ling an be
fa les det ikke spe si ell opp føl ging (25). Det 
fin nes hel ler ikke nors ke ret nings lin jer for 
slik dia gnos ti se ring. Det er i til legg ut ford
ren de at det e er en li ten grup pe som få 
kli ni ke re har til strek ke lig er fa ring med. 
Et er vår er fa ring sav ner fa mi li er med barn 
ut sat for pre na tal valproateksponering et 
spe sia li sert ut red nings og opp føl gings til
bud og et sted å hen ven de seg. At det er 
mu lig å bygge opp et slikt til bud, vi ser er fa
rin ge ne med barn med pre na tal al ko hol  
og rus ska de.

Dia gnos ti se ring er vik tig. Av kla ring og 
vel lyk ket ut red ning og opp føl ging av dis se 
ri si ko pa si en te ne i barne og ung doms al der 
vil kun ne fo re byg ge se kun dæ re van s ker  
i vok sen al der. En klar dia gno se kan også 
være vik tig for pasientskadeerstatningssaker.

Hva bør gjø res?
Valg av me di ka ment må vur de res in di vi 
duelt for hver en kelt fer til kvin ne med epi
lep si. Det e bør ret nings lin je ne åpne for.

Valproat må ikke se po ne res bråt når 
kvin nen er gra vid, selv om hun er an falls fri. 
Lang va rig an falls fri het kan net opp skyl des 
bru ken av pre pa ra tet. For de ler og ulem per 
må dis ku te res grun dig med pa si en ten. Dis se 
kvin ne ne bør føl ges av nev ro log og fød sels
le ge i nært sam ar beid med fast le gen. Fast 
leger skal ikke på egen hånd la fer ti le kvin
ner star te med valproat. Det gra vi di tets fore

Ram me 1 

Fel les ka ta lo gens vei led ning til hel se per so nell (12)

Kvin ner med epi lep si: Valproat er kon tra  indisert un der gra vi di tet med mind re det ikke fore lig
ger and re eg ne de al ter na ti ve be hand lin ger. Valproat er kon tra in di sert hos fer ti le med mind re 
be tin gel se ne i det gra vidtetsforebyggende pro gram met er opp fylt.

Kvin ner med bi po lar li del se: valproat er kon tra in di sert un der gra vi di tet. Valproat er kon tra 
indi sert hos fer ti le med mind re be tin gel se ne i det gravidtetsforebyggende pro gram met er 
opp fylt.

Gra vi di tets fore byg gen de pro gram ved bruk av valproat

Spe sia list i nev ro lo gi/psy kia tri med er fa ring in nen for epi lep si be hand ling/bi po lar li del se skal 
kun inn le de valproatbehandling hos jen ter og fer ti le kvin ner der som an nen be hand ling ikke 
har ef fekt el ler ikke to le  reres.

Før opp start ute luk kes gra vi di tet ved hjelp av gra vi di tets test tatt i blod. Sva ret må be kref tes 
av me di sinsk per so na le.

Spe sia lis ten skal re vur de re in di ka sjo nen for be hand ling mi ni mum år lig.

Spe sia lis ten skal fylle ut skje ma et om ri si  koen for fos ter ska der sam men med pa si en ten ved 
inn led ning av be hand ling, ved år lig kon troll, ved gra vi di tets plan leg ging og ved be kref tet gra vi
di tet.

Le ger som mø ter kvin ne li ge bru ke re av valproat skal in for me re pa si en ten/for eld re/ver ge/
om sorgs per so ner om ri si ko en for fos ter ska de ved valproat, nød ven dig he ten av på li te lig pre
ven sjons mid del og om å opp sø ke lege ved gra vi di tet. In for ma sjo nen skal gis ved alle le ge 
besøk samt be søk hos hel se søst re og jord mød re. Far ma søy ter på apo tek skal også in for me re.

Le gen skal le ve re ut pa si ent vei led nin gen til alle kvin ne li ge pa si en ter/for eld re/ver ge/om sorgs
per so ner be hand let med valproat.

Ved øns ke om svan ger skap må kvin nen byt te til an nen eg net be hand ling. For pa si en ter med 
epi lep si må spe sia lis ten «gjø re alt for å om stil le til eg net al ter na tiv be hand ling» før pre ven
sjons mid de let av bry tes.

Den la ves te ef fek ti ve do sen skal bru kes, to tal og fri se rum kon sen tra sjon skal må les før, un der 
og et ter gra vi di tet.

Kvin ner eks po nert for valproat un der svan ger ska pet og de res part ne re skal hen vi ses  
til en spe sia list med er fa ring i å vur de re fos ter ska der av le ge mid ler slik at de kan mot ta in for
ma sjon om be tyd nin gen av eks po ne rin gen.

Ved util sik tet gra vi di tet skal kvin nen øye blik ke lig kom me til kon sul ta sjon og et ter kon sul ta sjo
nen byt te til an nen eg net  be hand ling, der som mu lig.

Be tin gel se ne over gjel der også for sek su elt in ak ti ve pa si en ter så fremt et mu lig svan ger skap 
ikke kan ute luk kes.

byg gen de pro gram met bør for enk les slik at 
det er mu lig å gjen nom fø re i kli nisk prak sis. 
Hen sik ten må være å fo re byg ge unød ven dig 
bruk av valproat og gi in for ma sjon, ikke  
å fo re byg ge søks mål fra eks po ner te og velte 
an sva ret over på pa si ent og lege.

Vi de re bør Hel se di rek to ra tet i sam ar beid 
med fag me di sins ke for en in ger og pa si ent

for en in ger ta ini tia tiv til spe sia li sert kom pe
tan se og ret nings lin jer for ut red ning og 
opp føl ging av barn som kan ha el ler har 
fø tal valproatspektrumlidelse i Norge.

Mot at 24.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 20.3.2020, 
god kjent 24.3.2020.
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vur de res in di vi du elt for hver 
en kelt fer til kvin ne med  
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pakningsvedlegget må følges nøye. Skal ikke brukes hvis oppløsningen er uklar og/eller farget eller 

inneholder partikler. Frosset preparat skal ikke brukes. Administrering: S.c. injek sjon i abdomen, låret 

eller overarmen. Skal ikke administreres i.v. eller i.m. Dosen kan administreres når som helst på dagen, 

uavhengig av måltider. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Skal ikke brukes ved diabetes type 1 eller til behandling av diabetisk ketoa cidose. Diabetisk ketoacidose 

er rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering el ler dosereduksjon av insulin. Trinnvis 

tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales. Anbefales ikke ved alvorlig gastrointestinal sykdom. Ev. 

dehydrering som følge av gastrointestinale bivirk ninger bør tas med i vurdering mht. akutt nyresvikt eller 

forverring av nedsatt nyrefunksjon, og pa sienten skal informeres. Bruk av GLP-1-reseptoragonister er 

forbundet med risiko for å utvikle akutt pankreatitt. Pasienten skal informeres om symptomene. Ved 

mistanke om pankreatitt skal dulaglutid seponeres. Dersom pankreatitt bekreftes, skal 

dulaglutidbehandling ikke gjenopptas. I fravær av andre tegn og symptomer på akutt pankreatitt, er 

forhøyede verdier av pankreasenzymer alene ikke prediktivt for akutt pankreatitt. Ved kombinasjon med 

sulfonylureapreparater eller in sulin, kan risiko for hypoglykemi økes. Risikoen kan reduseres ved å 
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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. 

Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium pr. 0,75 eller 1,5 mg dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. 

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. 

Dulaglutid forsinker magetømmingen og har potensiale til å påvirke absorpsjonshastigheten av samtidig 

administrerte orale legemidler. Klinisk relevant påvirkning er ikke vist. Hos pasienter som får orale 

legemidler som krever hurtig gastrointestinal absorpsjon eller visse depotpreparater, bør mulighet for 

endret legemiddeleksponering allikevel tas i betrakning. Dosejustering av pa racetamol, atorvastatin, 

digoksin, lisinopril, metoprolol, warfarin, orale antikonseptiva eller met formin er ikke nødvendig.  
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max

 for dulaglutid med hhv. ca. 38% og 27%, og median T
max
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Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, magesmerter. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1 (når brukt i 
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Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Ikke-mekanisk intestinal 
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Økning i kardiovaskulær risiko er ikke vist. Absorp sjon: C
max

 nås etter 48 timer. Gjennomsnittlig C
max

 og 

total AUC er hhv. ca. 114 ng/ml og 14 000 ngh/ml etter flere 1,5 mg-doser. Steady state nås etter 2-4 

uker (1,5 mg). Gjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet etter en enkeltdose er 65% (0,75 mg) og 47% 

(1,5 mg). Fordeling: Gjen nomsnittlig Vd
ss
 er ca. 19,2 liter (0,75 mg) og ca. 17,4 liter (1,5 mg). 

Halveringstid: Clearance ved steady state er i gjennomsnitt 0,111 liter/time (0,75 mg) og 0,107  

liter/time (1,5 mg) med en t1/2 på hhv. 4,5 og 4,7 dager. Dulaglutid er motstandsdyktig mot 

degradering av DPP-4, og molekylets størrelse forsinker absorpsjon og reduserer renal clearance. T1/2 

er forlenget i forhold til GLP-1, hvilket gjør den egnet for s.c. administrering 1 gang ukentlig. 

Metabolisme: Dulaglutid antas å de graderes til aminosyrekomponenter ved generell proteinkatabolisme. 

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ori-

ginalpakningen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares utenfor kjøleskap i inntil 14 dager ved høyst 

30°C. Pakninger og priser: 0,75 mg: 4 stk.1 (ferdigfylt penn) kr 1095,40. 1,5 mg: 4 stk.1 (ferdigfylt 

penn) kr 1095,40. Refusjon:1 A10B J05_2 Dulaglutid 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 glyke misk 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 tilstrekke lig 

sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin Reseptgruppe C Sist endret: 25.10.2019 

(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag) Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 

21.10.2019 Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eli Lilly Nederland B.V 

Referanser:
1.	 Matfin	G,	Van	Brunt	K,	Zimmermann	A.G,	et.al.,	Safe	and	Effective	Use	

of the Once Weekly Dulaglutide Single-Dose Pen in Injection-Naive 
Patients With Type 2 Diabetes; J Diabetes Sci Technol 1-9; April, 2015

2. Trulicity SPC, avsnitt 4.2, 23.08.2019
3. Trulicity SPC, avsnitt 5.1, 23.08.2019
4. Trulicity SPC avsnitt 4.8, 23.08.2019
5. Trulicity SPC avsnitt 4.4, 23.08.2019 
6. Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR. et al. Dulaglutide and 

cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, 
randomised placebo-controlled trial. Lancet 2019;394(10193):121-130.
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GLP-1 analog med en enkel injeksjonsklar engangspenn1

Lilly and Trulicity®are registered trademarks of Eli Lilly and Company.
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INDIKASJON Trulicity er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert type-2 diabetes, se Trulicity SPC avsnitt 4.1 for fullstendig 
indikasjonstekst.
REFUSJON 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 232: Refusjon 
ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. 
UTVALGTE FORSIKTIGHETSREGLER5 Skal ikke brukes ved diabetes type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Diabetisk ketoacidose 
er rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin. Trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin 
anbefales. Anbefales ikke ved alvorlig gastrointestinal sykdom. Ev. dehydrering som følge av gastrointestinale bivirkninger bør tas med i vurdering 
mht. akutt nyresvikt eller forverring av nedsatt nyrefunksjon, og pasienten skal informeres. Bruk av GLP-1-reseptoragonister er forbundet med 
risiko for å utvikle akutt pankreatitt. Pasienten skal informeres om symptomene. Ved mistanke om pankreatitt skal dulaglutid seponeres. Dersom 
pankreatitt bekreftes, skal dulaglutidbehandling ikke gjenopptas. Ved kombinasjon med sulfonylureapreparater eller insulin, kan risiko for 
hypoglykemi økes. Risikoen kan reduseres ved å redusere dosen av sulfonylureapreparater eller insulin.
DOSERING Tilleggsbehandling: Anbefalt dose er 1,5 mg én gang ukentlig. Potensielt sårbare pasienter: Startdose 0,75 mg 1 gang ukentlig kan 
vurderes Monoterapi: Anbefalt dose er 0,75 mg én gang ukentlig.

NÅ med kardiovaskulære 
effektdata

Til voksne pasienter med type 2 diabetes for bedring av glykemisk kontroll

Trulicity reduserer risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser*. Reduksjonen er 
konsistent for pasienter både med og uten tidligere hjerte- og karsykdom.6

- *Omfatter kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt og ikke-fatalt hjerneslag.

Injeksjon 1 gang i uken2

En penn som er designet med pasienten i tankene 
-  Ferdigfylt penn med autoinjektor. Nål er påmontert 

og skjult for pasienten1

De hyppigst rapporterte
bivirkningene i kliniske
studier var gastrointestinale,
inkludert kvalme (21,2%),
diaré (13,7%) og oppkast
(11,5%). Disse reaksjonene
var som regel milde eller
moderate i alvorlighetsgrad
og forbigående.4

HbA1c Reduksjon inntil 1,6% etter 26 uker3
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VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Tre må ne ders be hand ling med amoksi- 
cillin ga in gen bed ring hos pa si en ter 
med korsryggssmerter og Modic-for-
and rin ger.

Ved MR-un der sø kel se kan man hos noen 
pa si en ter med lang va ri ge korsryggssmerter 
se af ek sjon av virvelcorporas ende pla te, 
så kal te Modic-for and rin ger. Slike for and rin-
ger de les inn i tre ty per, ka rak te ri sert av 
hen holds vis ødem, fett og skle ro se. Pa to ge-
ne sen er ikke full sten dig kart lagt, men 
til stan den er mu li gens for år sa ket av bak te ri-
en Cutibacterium acnes (tid li ge re kalt Propio-
nibacterium acnes).

I en norsk stu die som om fatt et 180 pa si en-

In gen ef ekt av an ti bio ti ka ved korsryggssmerter

ter med tid li ge re ski ve pro laps, ved va ren de 
rygg smer ter og Modic-for and rin ger ved  
seks sy ke hus, ble pa si en te ne ran do mi sert  
til an ti bio ti ka be hand ling med amoksicillin 
el ler pla ce bo i 100 da ger (1). Pa si en te nes 
rygg smer te og funk sjons ev ne ble vur dert 
med det va li der te spør re skje ma et Ro land-
Mor ris Dis abil i ty Ques ti on nai re (RMDQ).

Ett er et år var for skjel len i gjen nom snitt lig 
RMDQ-skår mel lom de to grup pe ne -1,6 (95 % 
KI -3,1 – 0,0) i fa vør av an ti bio ti ka, men den 
var langt mind re enn den for hånds de fi ner te 
gren sen på 4 for kli nisk sig ni fi kant for skjell. 
Lig nen de funn ble gjort for smer ter og livs-
kva li tet. An de len pa si en ter med én el ler 
fle re le ge mid del bi virk nin ger var hen holds-
vis 56 % i an ti bio ti ka grup pen og 34 % i pla ce-
bo grup pen.

Dis se re sul ta te ne er ikke i overenstem-
melse med en ran do mi sert stu die fra 
 Dan mark, som vis te en mar kant bed ring  
i RMDQ-skår med an ti bio ti ka be hand ling (2).

– Den nors ke stu di en ble ini ti ert for  
å ett er prø ve re sul ta te ne fra den dans ke 

stu di en, sier Lars Chris ti an Haug li Brå ten, 
som var før s te for fatt er og ny lig dis pu ter te 
på em net.

– Våre funn vi ser at an ti bio ti ka be hand ling 
ikke kan an be fa les mot lang va ri ge kors-
ryggs smerter hos pa si en ter med Modic-for-
and rin ger, sier han.

Stu di en ut går fra Forsk nings- og for mid-
lings en he ten for muskelskjeletthelse (FOR-
MI) ved Nevroklinikken på Oslo uni ver si tets-
sy ke hus, Ul le vål. Også Uni ver si tets sy ke hu set 
Nord-Norge, St. Olavs hos pi tal, Hau ke land 
uni ver si tets sju ke hus, Dram men sy ke hus og 
Sy ke hu set Østfold Moss bi dro. Fire sti pen dia-
ter er til knytt et pro sjek tet, der Brå ten er den 
før s te som har dis pu tert.

Forsk nings grup pen
Forsk nings- og for mid lings en he ten for 
muskelskjeletthelse ut fø rer kli nis ke, epi de-
mio lo gis ke, hel se øko no mis ke, ge ne tis ke og 
ba sa le forsk nings pro sjek ter om syk dom mer, 
ska der og pla ger i mus kel og skje lett. En he-
ten har pub li sert na sjo na le ret nings lin jer 
for be hand ling av rygg smer ter og har pub li-
sert en rek ke ar tik ler i in ter na sjo nalt aner-
kjen te tids skrif ter, slik som JAMA, Nature 
Ge net ics og BMJ, og har laget in for ma sjons-
vi deo er rett et mot pa si en ter. Forsk nings-
grup pen job ber også med å tes te be hand-
lings for mer ba sert på mu li ge år sa ker til 
Modic-for and rin ger.

SO FIE PAUS TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Brå ten LCH, Rolfsen MP, Es pe land A et al. Ef  ca cy 

of anti bi ot ic treat ment in pa ti ents with chron ic 
low back pain and Modic chan ges (the AIM study): 
doub le blind, ran dom ised, pla ce bo con trolled, 
multicentre tri al. BMJ 2019; 367: l5654. 

2 Al bert HB, So ren sen JS, Christensen BS et al. Anti-
bi ot ic treat ment in pa ti ents with chron ic low 
back pain and ver teb ral bone ede ma (Modic type 
1 chan ges): a doub le-blind ran dom ized clin i cal 
con trolled tri al of ef  ca cy. Eur Spine J 2013; 22: 
697 – 707. 

Ar tik ke len ble pub li sert  
i tids skrif tet BMJ i ok to ber 
2019.

For fatt er ne av stu di en. Fra venst re: John-An ker Zwart, Ma ria Dehli Vi ge land, Kjers ti Stor heim, Mo ni ca Wi ge myr, 
Lars Chris ti an Brå ten og Mads Pe der Rolfsen. Foto: Lin da Mar greth Pedersen
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Pa si en ter med sep tisk sjokk får in gen 
til leggs ge vinst av be hand ling med 
vi ta min C og tia min, vi ser en ny og mye 
om talt stu die.

Den ran do mi ser te mul ti sen ter stu di en (1)  
ble satt i gang ett er at en åpen og ukon trol-
lert stu die fra 2016 vis te en dra ma tisk re duk-
sjon i mor ta li tet ved sep tisk sjokk ved in tra-
ve nøs til leggs be hand ling med vi ta min C og 
tia min (2).

I den nye stu di en ble 216 pa si en ter som 
opp fyl te Sep sis 3-kri te ri er for sep tisk sjokk, 
ran do mi sert til be hand ling med vi ta min C, 
tia min og hyd ro kor ti son el ler kun hyd ro kor-
ti son ale ne over ti da ger el ler til pa si en ten 
var ute av sjokk. Mel lom grup pe ne var det 
in gen for skjell i pri mær en de punk te ne, som 
var va rig het av over le vel se og tid uten be hov 
for vasopressorbehandling, dvs. 122,1 ti mer 
og 124,6 ti mer (p = 0,83).

– Den nye stu di ens styr ke er at den er 
re la tivt stor, ran do mi sert og at den så ty de-
lig ikke vi ser noen ef ekt av til leggs be hand-
ling med vi ta min C og tia min ved sep tisk 
sjokk, sier Jo han Ræ der, som er pro fes sor  
og over le ge ved Av de ling for ane ste sio lo gi, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus. Li ke vel har stu di-
en fle re me to dis ke svak he ter. Den var ikke 
blin det, 40 % av pa si en te ne had de fått hyd ro-
kor ti son før in klu sjon, og noen pa si en ter 
i kon troll grup pen fikk tia min.

For fatt er ne bak den åpne stu di en be skrev 
først en dra ma tisk ef ekt av til leggs be hand-
ling med vi ta min C og tia min hos tre pa si en-
ter, se ne re en re duk sjon i mor ta li tet fra 40 % 
til 8,5 % hos 47 pa si en ter med sep sis el ler 
sep tisk sjokk. Slike stu di er må kun kal les 
hypotesegenererende, men de re sul ter te 
li ke vel i at vi ta min C og tia min ble tatt 
i bruk ved fle re sy ke hus, også i Norge, hvor 
det er rap por tert om gode re sul ta ter, sier 
Ræ der. Ho ved for fatt e ren bak den åpne stu -
dien har kri ti sert den nye stu di en, for di 
til leggs be hand lin gen ble satt i gang for sent 

i syk doms for lø pet. Ræ der me ner imid ler tid 
at den ne kri tik ken ikke er rik tig.

– Der imot kan den før s te, åpne stu di en 
kri ti se res for å ha sy ke re pa si en ter i den 
his to ris ke kon troll grup pen og for ikke å rap-
por te re vik ti ge pro gno stis ke kri te ri er for 
over le vel se ett er sep sis, slik som tid til opp-
start av an ti bio ti ka og kli nisk år sak til sep sis, 
me ner han.

– Den nye ran do mi ser te stu di en vi ser at 
det ikke fin nes god do ku men ta sjon for 
å sett e i gang med til leggs be hand ling med 
vi ta min C og tia min ved sep tisk sjokk. Man 
kan ar gu men te re med at så len ge be hand-
lin gen er harm løs, så ska der det ikke å prø ve 
hos dø en de pa si en ter, men ge ne ra li se ring 

av et slikt prin sipp vil på fø re pa si ent be hand-
lin gen ytt er li ge re ukjent ri si ko, kost na der og 
fals ke for håp nin ger, sier Ræ der.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Fujii T, Luethi N, Young PJ et al. Ef ect of vi ta min 

C, hydrocortisone, and thiamine vs hydrocorti-
sone alone on time ali ve and free of vasopressor 
sup port among pa ti ents with sep tic shock. JAMA 
2020; 323. 

2 Marik PE, Khangoora V, Ri ve ra R et al. Hydrocorti-
sone, vi ta min C, and thiamine for the treat ment 
of se vere sep sis and sep tic shock. Chest 2017; 151: 
1229 – 38. 

Li ke vel in gen ge vinst av vi ta min C ved sep tisk sjokk

Blodåre under septisk sjokk. Science photo library / NTB Scanpix
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Pa si en ter med kort for ven tet le ve tid der 
det på for hånd var be stemt at be hand-
lings inn sat sen skul le be gren ses, mot ok 
sjeld ne re in ten siv be hand ling. Det e 
vi ser en ny stu die fra USA.

I USA be nytt es ofte et stan dar di sert skje ma 
for å be slutt e even tu el le be hand lings -
begrens nin ger hos kro nisk syke med kort 

for ven tet gjen stå en de le ve tid. For å un der -
søke om slike be grens nin ger fak tisk ble 
fulgt, ble rundt 1 800 døds fall ett er gått i en 
re tro spek tiv ko hort stu die (1). Pa si en te ne 
ble inn delt i tre grup per: pa si en ter med 
be hand lings be grens nin ger som kun skul le 
få lind ren de be hand ling, pa si en ter med 
be hand lings be grens nin ger som skul le få 
me di ka men tell be hand ling, in tra ve nøs 
væs ke be hand ling og hjer te over våk ning, 
men ikke in tu ba sjon el ler re spi ra tor be hand-

ling, og pa si en ter uten noen be hand lings -
begrens nin ger.

An de len av pa si en te ne som var inn lagt 
 på in ten siv av de ling i lø pet av de siste seks 
le ve må ne de ne, var hen holds vis 31 % (95 % KI 
26 – 35 %), 46 % (42 – 49 %) og 62 % (58 – 66 %) i de 
tre grup pe ne. An de len som had de mott att 
ett el ler fle re liv red den de be hand lings til tak, 
var hen holds vis 14 % (95 % KI 11 – 17) og 20 % 
(95 % KI 17 – 23) i de to grup pe ne med be hand-
lings be grens ning.

– Jeg me ner det i man ge til fel ler er rik tig 
å fatt e be slut nin ger om be hand lings -
begrens nin ger på for hånd, sier Tor geir 
Bruun Wyl ler, som er pro fes sor og over le ge 
ved Ge ria trisk av de ling, Oslo uni ver si tets -
syke hus.

– Dett e er vik tig av minst tre grun ner: for 
ikke å pla ge dø en de pa si en ter med inn gri-
pen de be hand lings til tak som ikke er til 
hjelp for dem, for å sik re re le vant be hand-
ling når det kan for ven tes å gi ge vinst, og  
for å til stre be at dis se av gjø rel se ne skjer i en 
ro lig fase.

I Norge fin nes det ikke noe for melt stan-
dar di sert skje ma for slike be slut nin ger, men 
det fatt es ofte be slut nin ger om be hand lings-
be grens ning, for eks em pel at pa si en te ne 
ikke skal mott a hjer te- og lun ge red ning, 
ikke skal be hand les i re spi ra tor el ler ikke 
skal over fø res til en in ten siv av de ling.

– Av og til skjer dett e ett er pa si en tens 
eks pli sitt e øns ke, av og til på grunn lag av 
per so na lets vur de ring, sier Wyl ler.

– Det er en viss be kym ring for hvor vidt 
slike be slut nin ger fatt es på et godt nok 
grunn lag, og det kan gjø res feil beg ge vei er. 
Slike be slut nin ger må ikke være ba sert på 
al der ale ne, for kro no lo gisk al der sier lite 
om fy sio lo gisk re ser ve ka pa si tet og gjen -
væren de po ten si al, un der stre ker Wyl ler, 
som me ner vi må bli flin ke re til å kart leg ge 
 pa si en te nes egne pre fe ran ser.

– Det kan fin nes gode grun ner til at be slut-
nin ger om be hand lings be grens ning ikke 
all tid ett er le ves, så dett e er ver ken over ras-
ken de el ler kri tikk ver dig, sier Wyl ler.

PET TER MOR TEN PET TER SEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Lee RY, Brumback LC, Sathitratanacheewin S et al. 

As so cia ti on of phy si cian or ders for life-sus tain ing 
treat ment with ICU ad mis sion among pa ti ents 
hos pi tal ized near the end of life. JAMA 2020; 323: 
950. 

Blir be slut nin ger om be hand lings be grens ning fulgt?

Il lust ra sjon: Ikon images / NTB Scan pix
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Covid-19: Symp to mer, for løp  
og bruk av kli nis ke skå rings verk-
tøy hos de 42 før s te pa si en te ne 
inn lagt på et norsk lo kal sy ke hus

BAK GRUNN
Covid-19-ut brud det med fø rer nye ut ford rin ger for 
hel se ve se net, og det er et stort be hov for kunn skap om 
symp to mer, kli nis ke funn og syk doms for løp hos pa si en-
ter som leg ges inn med covid-19 på nors ke sy ke hus.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
I den ne ob ser va sjo nel le kva li tets stu di en ble alle pa si en-
ter inn lagt på et norsk lo kal sy ke hus (Bæ rum sy ke hus) 
med på vist covid-19-in fek sjon in klu dert fort lø pen de  
fra ut brud dets start. Vi pre sen te rer her pa si ent ka rak te-
ris ti ka, symp to mer, kli nis ke funn, er fa rin ger med bruk 
av kli nis ke skå rings verk tøy og syk doms for løp ba sert på 
jour nal opp lys nin ger.

RE SUL TA TER
I pe ri oden 9.–31. mars 2020 ble 42 pa si en ter, hvor av 
28 menn (67 %), inn lagt på sy ke hu set med covid-19-in fek-
sjon. Me di an al der var 72,5 år (spred ning 30 – 95 år). Fe ber 

(79 %), re du sert all menn til stand (79 %), dys pné (69 %) og 
hos te (67 %) var de van lig ste symp to me ne. I alt ni pa si en-
ter (21 %) had de et svært al vor lig syk doms for løp med 
be hand ling på in ten siv av de ling og/el ler død un der 
sy ke hus opp hol det. Pa si en ter med svært al vor lig for løp 
had de høy ere gjen nom snitt lig skår på Na tio nal Ear ly 
Warn ing Sco re 2 (NEWS2) ved inn komst (7,6 vs. 3,3). Kun 
én av de mest al vor lig syke pa si en te ne skå ret ≥ 2 på quick 
Sep sis-re lated Or gan Fail ure As sess ment (qSOFA) ved 
inn komst.

FOR TOLK NING
De fles te pa si en ter inn lagt på vårt sy ke hus med covid-19 
had de fe ber og luft veis symp to mer. En høy an del pa si en-
ter had de svært al vor lig syk doms for løp. NEWS2-skår  
≥ 5 ved inn komst kan være et nytt ig hjel pe mid del for  
å iden ti fi se re pa si en ter med ri si ko for svært al vor lig 
syk doms for løp, mens CRB-65- og qSOFA- skår ≥ 2 var lite 
eg net til dett e for må let i vårt ma te ria le.

ELSE JO HAN NE RØN NING
In fek sjons me di sinsk av de ling
Bæ rum sy ke hus
Vest re Vi ken

PER ERIK ERNØ
In ten siv sek sjo nen
Bæ rum sy ke hus
Vest re Vi ken

ELIZABETH LYS TER ANDERSEN
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Me di sinsk av de ling
Bæ rum sy ke hus
Vest re Vi ken

CHRIS TI AN HJORTH WANG
Akutt mott a ket
Me di sinsk av de ling
Bæ rum sy ke hus
Vest re Vi ken

ARN LJOT TVEIT
Forsk nings av de lin gen
Bæ rum sy ke hus
Vest re Vi ken

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

MA RI US MYR STAD
Sek sjon for ge ria tri, slag og re ha bi li te ring
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HO VED FUNN
Fe ber, re du sert all menn til stand, 
dys pné og hos te var de van lig ste 
symp to me ne blant pa si en ter inn lagt 
med covid-19 på vårt sy ke hus, og de 
fles te pa si en te ne had de symp to mer 
i minst én uke før sy ke hus inn leg -
gelse.

Én av fem pa si en ter had de et svært 
al vor lig syk doms for løp.

Åtte av ni pa si en ter med svært 
al vor lig for løp had de NEWS2-skår  
≥ 5 ved inn komst, mens få pa si en ter  
i den ne grup pen skå ret ≥ 2 på CRB-65 
og qSOFA.

Covid-19 (coronavirus dis ease 
2019) skyl des in fek sjon med 
 vi ru set sars-CoV-2 (se vere acu te 
re spi ra tory syn drome coronavi-
rus 2), som til hø rer ko ro na vi-
rus fa mi li en. Det før s te til fel let 

hos men nes ker opp stod ett er all sann syn lig-
het i star ten av de sem ber 2019 på et mat mar-
ked i Wu han i Hu bei-pro vin sen i Kina (1). Vi-
ru sets evne til rask spred ning vis te seg ty de lig 
un der før s te del av ut brud det, da det spred te 
seg fra én by til sto re de ler av Kina på 30 da ger 
(2). Covid-19 har på kort tid for år sa ket en pan-
de mi med smitt e de i alle ver dens de ler (3). Det 
før s te til fel let av covid-19 i Norge ble på vist 
26. feb ruar 2020, og i lø pet av kort tid har vi 
ob ser vert en dra ma tisk øk ning i smitt e til fel ler 
både i Norge og i en rek ke and re land (3).

Syk doms bil det ved covid-19 vi ser stor va ria-
sjon – fra et asymp to mat isk for løp el ler mil de 
for kjø lel ses symp to mer til akutt lun ge svikt-
syn drom og død. Det er an slått at fire av fem 
opp le ver mil de symp to mer, men at opp til 
20 % vil ha be hov for sy ke hus inn leg gel se (2). 
An de len med svært al vor lig for løp (be hov for 
be hand ling i in ten siv av de ling el ler død) har 
i fore lø pig pub li ser te rap por ter vært cir ka 15 % 
av sy ke hus inn lag te pa si en ter (4), men med 
lo ka le va ria sjo ner (5, 6).

Va ria sjo nen kan blant an net skyl des for skjel-
ler i al ders sam men set ning, sy ke lig het, so si a le 
for hold og inn leg gel ses kri te ri er i un der søk te 
po pu la sjo ner. For skjel ler i kul tur, sam funns-
struk tur og hel se ve sen mel lom land og re gi o-
ner spil ler tro lig også en vik tig rol le, og det er 
der for be hov for å be skri ve pa si en ter inn lagt 
på nors ke sy ke hus med covid-19. Så langt vi 
kjen ner til, er opp lys nin ger om nors ke covid-

19-pa si en ter inn lagt på sy ke hus hitt il ikke blitt 
sy ste ma tisk rap por tert og pub li sert. Fe ber og 
luft veis symp to mer for kom mer hyp pig, men 
vi vet fore lø pig mind re om hvil ke symp to mer, 
kli nis ke pa ra me te re og funn som kan pre di -
kere dår lig pro gno se (7).

Mens kli nis ke verk tøy som quick Sep sis- 
related Or gan Fail ure As sess ment (qSOFA), CRB-
65 og Na tio nal Ear ly Warn ing Sco re (NEWS) er 
etab ler te kli nis ke verk tøy hos and re grup per 
av in fek sjons pa si en ter, er nyt te ver di en av 
 dis se fore lø pig lite be skre vet hos pa si en ter 
med covid-19. Vi pre sen te rer pa si ent ka rak te-
ris ti ka, symp to mer, un der sø kel ses funn og 
er fa rin ger med bruk av kli nis ke skå rings verk-
tøy ved inn komst hos de før s te pa si en te ne 
inn lagt med covid-19-in fek sjon ved et norsk 
lo kal sy ke hus de før s te uke ne av ut brud det.

Ma te ria le og me to de

Den ne ob ser va sjo nel le kli nis ke kva li tets stu -
dien ble ut ført ved Bæ rum sy ke hus, Vest re 
Vi ken. Bæ rum sy ke hus er lo kal sy ke hus for en 
be folk ning på om lag 190 000 inn byg ge re i 
Vi ken fyl ke (8). Hen sik ten med stu di en var sys-
te ma tisk å kart leg ge ka rak te ris ti ka som al der, 
ko mor bi di tet og skrø pe lig het, symp to mer og 
un der sø kel ses funn samt syk doms for løp hos 
pa si en ter inn lagt med covid-19. Alle pa si en ter 
inn lagt på sy ke hu set dia gnos ti sert med covid-
19-in fek sjon før el ler un der sy ke hus inn leg -

gelse ble fort lø pen de in klu dert i stu di en. Co-
vid-19 ble be kref tet ved kva li ta tiv på vis ning av 
nu klein syre fra sars-CoV-2 i prø ve fra hals- og 
nese sek ret ved bruk av sann tids po ly me ra se-
kje de re ak sjon (RT-PCR) (9).

Ved gjen nom gang av pa si ent jour na le ne re-
gist rer te vi al der, kjønn, ko mor bi di tet og skrø-
pe lig het for ut for ak tu ell syk dom, la bo ra to rie-
funn, re sul ta ter fra ra dio lo gis ke un der sø kel-
ser, selv rap por ter te symp to mer, vi ta le må lin-
ger, be hov for re spi ra sjons støtt e, in ten siv  be-
hand ling og død un der sy ke hus opp hol det. 
Ko mor bi di tet ble kart lagt med Charlson Co-
morbidity Index (CCI) (10). Verk tøy et gir po eng 
for al der og kro nis ke syk dom mer som for 
eks em pel hjer te- og lun ge syk dom, dia be tes 
mellitus, de mens og ma lig ne syk dom mer. 
CCI-skår har vist seg å pre di ke re dø de lig het 
og er va li dert blant pa si en ter inn lagt på sy ke-
hus (11). Skrø pe lig het (frail ty) ble vur dert ved 
hjelp av Clin i cal Frail ty Scale (CFS). Verk tøy et 
kan bru kes til å vur de re grad av sår bar het og 
skrø pe lig het hos eld re, ba sert på mo bi li tet, 
kog ni tiv funk sjon og hjel pe be hov i dag lig -
dagse ak ti vi te ter 14 da ger før de but av akutt 
syk dom (12) og er blitt fore slått brukt som 
støtt e i vur de rin ger av be hand lings ni vå un der 
covid-19-ut brud det (13). CCI- og CFS-skår ble 
satt av siste for fatt er ba sert på opp lys nin ger i 
pa si en tens jour nal.

I til legg ble NEWS2-, qSOFA-, CRB-65- og Sys-
tem ic In flam ma tory Re sponse Syn drome (SIRS)-
skå rer ved inn komst be reg net ba sert på før s te 

Fi gur 1  Pa si en ter med covid-19 inn lagt på Bæ rum sy ke hus i pe ri oden 9.3.2020–31.3.2020 (n = 42).
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kli nis ke un der sø kel se et ter inn leg gel se. 
NEWS2-skår og som re gel qSOFA-skår var an-
gitt i jour na len. For de øv ri ge kli nis ke skå-
rings verk tøy ene og ved mang len de to tal skår 
be reg net siste for fatt er to tal skår på bak grunn 
av re gist rer te må lin ger i jour nal.

I NEWS2 skå res de fy sio lo gis ke pa ra me ter ne 
re spi ra sjons fre kvens, pe ri fer ok sy gen met ning, 
sy sto lisk blod trykk, puls fre kvens, be visst hets-
ni vå/for vir ring og tem pe ra tur med 1 – 3 po eng. 
I til legg gis to po eng der som pa  sien ten får ok-
sy gen be hand ling. En to tal skår ≥ 5 in di ke rer 
al vor lig akutt syk dom (14). I qSOFA skå res ett 
po eng hver for re spi ra sjons fre kvens ≥ 22/min, 
sy sto lisk blod trykk ≤ 100 mm Hg og end ret 
men tal sta tus (Glas gow Coma Scale (GCS)-skår 
≤ 15) (15). qSOFA-skår ≥ 2 kan pre di ke re dår lig 
pro gno se hos pa si en ter med in fek sjon (15). 
CRB-65 bru kes til å vur de re al vor lig hets grad 
av syk dom og er va li dert hos per so ner inn lagt 
på sy ke hus med pneu mo ni (16). Akutt for vir-
ring, re spi ra sjons fre kvens ≥ 30/min, lavt blod-

trykk (sy sto lisk < 90 mm Hg el ler dia sto lisk 
< 60 mm Hg) og al der ≥ 65 år skå res med ett 
po eng hver. Pa si en ter med skår ≥ 2 har of test 
be hov for sy ke hus inn leg gel se (17). Vi de fi ner te 
sy ste misk in flam ma to risk re spons-syn drom 
(SIRS) som at minst to av fire SIRS-kri te ri er 
skul le være opp fylt (tem pe ra tur > 38 °C el ler 
< 36 °C, puls fre kvens > 90/min, re spi ra sjons fre-
kvens > 20/min el ler hypokapni med pCO2 < 
4,3 kPa, leu ko cytt er ≥ 12 · 109/l el ler < 4 · 109/l) 
(15).

Al vor lig syk dom ble de fi nert som be hov for 
sy ke hus inn leg gel se. Svært al vor lig syk dom 
ble de fi nert som be hand ling i in ten siv av de-
ling el ler død un der sy ke hus opp hol det fram 
til 31. mars 2020.

Sta tis tis ke me to der
Vi re gist rer te alle data ved hjelp av EpiData ver-
sjon 4.4.3.1 (The EpiData As so cia ti on, Oden se, 
Dan mark). Kon ti nu er li ge va riab ler ble pre sen-
tert som gjen nom snitt, me di an og spred ning 

og ka te go ris ke va riab ler som an tall og pro-
sent. Data ble be ar bei det i SPSS ver sjon 25.0 
(IBM, Armonk, NY, USA).

Etikk
Dett e er en ob ser va sjo nell kva li tets stu die uten 
in ter ven sjon. Stu di en be nytt et seg av data 
som ru ti ne mes sig re gist re res un der en sy ke-
hus inn leg gel se. Enes te mu li ge ulem pe var 
knytt et til at gjen nom gang av pa si ent jour na-
ler ut ford rer pa si en tens per son vern. Vi inn-
hen tet ikke ak tivt skrift lig sam tyk ke, men 
pa si en te ne ble gitt re ser va sjons ad gang ved at 
de mott ok et in for ma sjons brev om stu di en 
un der el ler ett er ut skriv ning. Stu di ens ho ved-
hen sikt var å over vå ke og eva lu e re sy ke hu sets 
hånd te ring av pa si ent grup pen, men vi an ser 
at er fa rin ger fra de før s te pa si en te ne inn lagt 
ved et norsk lo kal sy ke hus vil kun ne ha in ter-
es se ut over eget sy ke hus un der det på gå en de 
ut brud det. Stu di en og pub li se ring av re sul ta-
ter fra stu di en ble god kjent av hel se fo re ta kets 
per son vern om bud (20/02772 – 1). Vi har be visst 
valgt å ikke kom men te re mor ta li tets ra ter 
 el ler an tall døde. Dett e på grunn av nær he ten 
til sann tid, hen syn til per son ver net og ett er-
latt e og usik ker he ten som lig ger i et lite tall-
ma te ria le.

Re sul ta ter

Før s te pa si ent med på vist covid-19 ble inn lagt 
9. mars 2020. Fram til 31. mars ble 43 pa si en ter 
med covid-19 inn lagt på sy ke hu set, mens 
23 pa si en ter ble ut skre vet i live ett er å ha lig-
get på sy ke hu set i gjen nom snitt lig 7,5 da ger 
(fi gur 1). Én asymp to mat isk pa si ent med på-
vist covid-19 var tes tet ute luk ken de på grunn 
av eks po ne ring og ble eks klu dert fra ana ly sen.

Pa si ent ka rak te ris ti ka
Ta bell 1 og fi gur 2 gir en over sikt over sen tra le 
ka rak te ris ti ka hos pa si en te ne. Me di an al der 
var 72,5 år, og 28 av pa si en te ne var menn. 
 Fler tal let av pa si en te ne var 70 år og eld re og 
 had de godt funk sjons ni vå. Ni pa si en ter var 
skrø pe li ge (CFS- skår ≥ 5). Dia be tes mellitus 
var den van lig ste ko mor bi de til stan den (7 av 
42 pa si en ter).

Symp to mer og kli nis ke funn
Me di an va rig het av symp to mer før inn leg -
gelse var syv da ger. Fe ber (79 %), re du sert all-
menn til stand (79 %), dys pné (69 %) og hos te 
(67 %) var de van lig ste symp to me ne som ble 
rap por tert av pa si en te ne. Av 14 pa si en ter inn-
lagt med akutt funk sjons svikt, fall el ler spørs-

Ta bell 1  Ka rak te ris tikk av pa si en ter med på vist covid-19-in fek sjon inn lagt ved Bæ rum sy ke hus i pe ri oden 
9.3.2020–31.3.2020 (n = 42). An tall (%) der som an net ikke er an gitt. CFS = Clin i cal Frail ty Scale, CCI = Charlson 
Comorbidity Index

Variabel Mål

Alder (år) gjennomsnitt (median, spredning) 67,8 (72,5, 30–95)

Menn 28 (67)

CFS-skår, gjennomsnitt (median, spredning) 2,9 (2, 1–7)

CCI-skår, gjennomsnitt (median, spredning) 3,2 (3, 0–9)

CFS-skår ≥ 5 9 (21)

CCI-skår

0 – 1 10 (24)

2 – 4 22 (52)

≥ 5 10 (24)

Diabetes mellitus 7 (17)

Malign sykdom 6 (14)

Nyresvikt 4 (10)

Kronisk obstruktiv lungesykdom 3 (7)

Annet1 7 (17)

Kroppsmasseindeks2

< 20 3 (9)

> 25 14 (44)

Røyking

Ja, nå 2 (5)

Ja, tidligere 9 (21)

1 Demens, tid li ge re hjer ne slag, tid li ge re hjer te in farkt el ler hjertesvikt
2 Opplysninger om høy de el ler vekt mang let hos ti pa si en ter
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mål om hjer ne slag had de tre ver ken fe ber, 
hos te el ler dys pné.

I alt 17 pa si en ter had de sy ste misk in flam ma-
to risk re spons-syn drom ved inn komst un der-
sø kel sen, og 18 pa si en ter had de re spi ra sjons-
fre kvens ≥ 22/min. Kun to pa si en ter had de 
qSOFA-skår ≥ 2 ved inn komst, syv had de CRB-
65-skår ≥ 2, 19 had de NEWS2-skår ≥ 5.

Gjen nom snitt lig CRP i før s te blod prø ve tatt 
ett er inn komst var 64 mg/l. I alt 32 pa si en ter 
(76 %) had de av vi ken de funn på rønt gen tho-
rax. Hyp pig ste funn var løst mett e de for tet-
nin ger i fle re lun ge av snitt og i beg ge lun ger 
(21 pa si en ter).

Syk doms for løp
Ni pa si en ter (21 %) had de svært al vor lig syk-
doms for løp. Ta bell 2 vi ser ka rak te ris ti ka, 
symp to mer og un der sø kel ses funn ved inn-
komst hos pa si en ter med al vor lig og svært 
al vor lig syk dom. De mest iøy ne fal len de for-
skjel le ne var at pa si en ter med svært al vor lig 
syk dom had de høy ere NEWS2-skår, høy ere 
CRP og la ve re lymfocyttall enn mind re al vor-
lig syke, og fle re had de re spi ra sjons fre kvens 
≥ 22.

Dis ku sjon

I tråd med tid li ge re stu di er fant vi at fe ber og 
symp to mer fra luft vei ene var de van lig ste 
symp to me ne hos inn lag te pa si en ter med 
 covid-19 (5, 6). Man ge pa si en ter had de sym-
pto mer i 1 – 2 uker før inn leg gel se på sy ke hus. 
Noen pa si en ter syn tes å opp le ve al vor lig for-
ver ring av syk dom men sent i for lø pet, noe 
som skil ler covid-19 fra and re van li ge in fek-
sjons syk dom mer. Én av fem had de et svært 
al vor lig syk doms for løp. An de len med svært 
al vor lig syk dom var re la tivt høy sam men lig-
net med eu ro pe is ke inn rap por ter te tall, som 
har lig get på om kring 15 % (4). Dett e kan skyl-
des høy ere gjen nom snitts al der i vår stu die 
el ler ulik inn leg gel ses prak sis. Fort satt over-
våk ning av inn leg gel ses prak sis og syk doms-
for løp vil kun ne gi kunn skap som kan bru kes 
til å gi råd til be folk nin gen og hel se per so nell 
om hvil ke pa si en ter som bør un der sø kes på 
sy ke hus.

I tid li ge re stu di er har ko mor bi di tet vært 
as so siert med al vor lig syk doms for løp og død 
(18–20). Vi fant in gen ty de lig for skjell mel lom 
al vor lig og svært al vor lig syke pa si en ter. Bare 
ni pa si en ter var 80 år el ler eld re. Dett e kan 
skyl des lite ut bredt smitt e i den ne al ders grup-
pen un der før s te del av ut brud det. Smitt e-
spred nin gen blant de eld ste pa si en te ne kan 

være mind re el ler for sin ket i Norge sam men-
lig net med for eks em pel Italia. Der bor fær re 
gam le i in sti tu sjon, og fle re bor i ge ne ra sjons-
bo li ger el ler pleies av yng re fa mi lie med lem-
mer. Vi for ven ter at an de len eld re og skrø pe-
li ge som inn leg ges på sy ke hus med al vor lig 
syk dom, vil øke med øken de smitt e spred ning 
i be folk nin gen.

Det er be hov for å iden ti fi se re kli nis ke ka-
rak te ris ti ka og funn som kan pre di ke re syk-
doms for lø pet og be hov for in ten siv be hand-
ling. CRB-65- og qSOFA- skår ≥ 2 bru kes hyp pig 
til å pre di ke re al vor lig for løp hos in fek sjons-
pa si en ter. Dis se skå rings verk tøy ene så i vår 
stu die ut til å være lite eg net til dett e for må let 
hos covid-19-pa si en ter, blant an net for di få 
 pa si en ter had de sir ku la to risk på virk ning. Åtte 
av ni pa si en ter med svært al vor lig for løp 
 had de CRB-65-skår 1, men dett e skyld tes først 
og fremst al der.

Åtte av ni pa si en ter med svært al vor lig for-
løp had de NEWS2-skår ≥ 5 ved inn komst. 
 Hy pok se mi er et hyp pig og al vor lig funn hos 
pa si en ter med covid-19. Til for skjell fra NEWS, 
in klu de rer NEWS2 både ok sy gen met ning, be-
hov for ok sy gen be hand ling og en egen ska la 
for pa si en ter med hyperkapni. Tem pe ra tur 
< 36 °C el ler > 38,0 °C og re spi ra sjons fre kvens 
≥ 22/min var de hyp pigst fore kom men de 
 en kelt fun ne ne hos dem som ut vik let svært 
al vor lig syk dom. Hvor vidt NEWS2-skår, en kelt-
ele men ter i NEWS2 målt ved inn komst el ler 
la bo ra to rie ver di er kan bru kes til å pre di ke re 

al vor lig syk doms for løp, bør un der sø kes vi de-
re i stør re stu di er.

Én av fem pa si en ter ble lagt inn med akutt 
for vir ring i den ak tu el le sy ke his to ri en, men 
dett e ble i li ten grad fan get opp av skå rings-
verk tøy ene. Dett e kan skyl des at symp to mer 
på de li ri um ofte er fluk tue ren de, el ler at de 
un der søk te skå rings verk tøy ene er lite eg net 
til å dia gnos ti se re de li ri um (21).

Be grens nin ger
Det lave an tal let gjør at re sul ta te ne må tol kes 
med var som het. Da ta inn sam lin gen er ba sert 
på jour nal gjen nom gang, og upre sis el ler 
mang len de do ku men ta sjon kan ha på vir ket 
re sul ta te ne for en kel te av va riab le ne. Stu di en 
ble gjen nom ført kun ved ett sy ke hus og un-
der før s te del av covid-19-ut brud det i Norge. 
Fle re av pa si en te ne var yng re og spre ke uten 
ko mor bi di tet, noe vi tror skyl des at den  før s te 
fa sen av covid-19-ut brud det i Norge var pre get 
av im por ter te til fel ler. An de len eld re og skrø-
pe li ge pa si en ter kan kom me til å øke i lø pet 
av ut brud det i takt med en på gå en de smitt e-
spred ning i Norge. Re sul ta te ne kan der for 
ikke uten vi de re ge ne ra li se res til and re nors-
ke sy ke hus el ler se ne re fa ser av ut brud det. 
In di ka sjon for tes ting har blitt inn snev ret i 
den ge ne rel le be folk nin gen si den ut brud det 
star tet. End re de test kri te ri er un der veis i stu-
die pe ri oden kan ha på vir ket inn leg gel ses-
prak si sen.

Fi gur 2  Pa si en ter inn lagt på Bæ rum sy ke hus med covid-19 (n = 42) i pe ri oden 9.3.2020–31.3.2020. An tall pa si en ter 
per al ders grup pe.

46
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Ta bell 2  Ka rak te ris ti ka, symp to mer og funn ved inn leg gel ses tids punkt ett er syk doms for løp hos pa si en ter med covid-19 inn lagt ved Bæ rum sy ke hus i pe ri oden 9.3.2020–
31.3.2020 (n = 42). An tall (%) der som an net ikke er an gitt. qSOFA = quick Sep sis-re lated Or gan Fail ure As sess ment, NEWS2 = Na tio nal Ear ly Warn ing Sco re 2

Alvorlig sykdom 
(n = 33)

Svært alvorlig sykdom 
(n = 9)

Alder (år) 
gjennomsnitt (median, spredning)

66,8 (71, 30–95) 71,8 (77,0, 43 – 90)

Clinical Frailty Scale-skår1, gjennomsnitt (median, spredning) 3,1 (3, 1–7) 2,1 (1, 1 – 5)

Charlson Comorbidity Index-skår, gjennomsnitt (median, spredning) 3,3 (3, 0–9) 3,1 (3, 0 – 5)

Antall dager med symptomer, gjennomsnitt (median, spredning) 7,4 (7, 0–18) 7,2 (7, 3 – 14)

Symptomer

Hoste 22 (67) 6 (67)

Dyspné 20 (61) 9 (100)

Feber 25 (76) 8 (89)

Redusert allmenntilstand 25 (76) 8 (89)

Akutt forvirring 6 (18) 2 (22)

Gastrointestinale plager 4 (12) 2 (22)

Kliniske funn ved innleggelse

Kroppstemperatur < 36 °C eller >38,0 °C 18 (55) 7 (78)

Kroppstemperatur (°C), gjennomsnitt (median, spredning) 37,8 (38,2, 36,4–39,1) 38,0 (38,2, 35,8 – 39,3)

Respirasjonsfrekvens

≥ 22/min 11 (33) 7 (78)

≥ 30/min 1 (3) 3 (33)

Systolisk blodtrykk < 100 mm Hg 1 (3) 0 (0)

Hjertefrekvens > 90 slag/min 5 (15) 3 (33)

SpO2 (%), gjennomsnitt (median, spredning) 95 (95, 88–100) 91 (90, 87 – 96)

Glasgow Coma Scale-skår ≤ 14 2 (6) 1 (11)

CRB-65-skår

1 14 (42) 8 (89)

≥ 2 6 (18) 1 (11)

qSOFA-skår

1 12 (36) 6 (67)

≥ 2 1 (3) 1 (11)

Systemisk inflammatorisk respons-syndrom (SIRS) 11 (33) 6 (67)

NEWS2-skår ≥ 5 11 (33) 8 (89)

NEWS2-skår, gjennomsnitt (median, spredning) 3,3 (3, 0–9) 7,6 (8, 4 – 10)

Laboratorieverdier gjennomsnitt (median, spredning)

C-reaktivt protein (mg/l) 52 (45, 3 – 168) 106 (127, 16 – 257)

Leukocytter (· 109/l) 5,9 (5,5, 2,8 – 10.7) 7,4 (6,7, 4,2 – 11,1)

Lymfocytter (· 109/l) 1,3 (1,1, 0,2 – 4,9) 0,8 (0,7, 0,3 – 2.1)

Trombocytter (· 109/l) 195 (193, 60 – 340) 182 (177, 76 – 261)

Kreatinin (μmol/l) 92 (83, 46 – 191) 82 (82, 59 – 109)

D-dimer (mg/l FEU) 1,6 (1,0, 0,2 – 5,0) 2,0 (0,9, 0,3 – 8.0)

1 Basert på pa si en tens funk sjons ni vå 14 da ger før akutt syk dom
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fi se re pa si en ter med ri si ko for svært al vor lig 
for løp.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 2.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 7.4.2020, 
 godkjent 9.4.2020.

ptomer i 1 – 2 uker før inn leg gel se. Én av fem 
inn lag te pa si en ter had de svært al vor lig for-
løp. Få pa si en ter skå ret ≥ 2 på hyp pig bruk te 
kli nis ke verk tøy som CRB-65 og qSOFA, mens 
da ta ene kan tyde på at NEWS2-skår ved inn-
komst kan være et nytt ig verk tøy for å iden ti-

Kon klu sjon
Fe ber, re du sert all menn til stand, hos te og 
 dys pné var de van lig ste symp to me ne hos de 
før s te pa si en te ne inn lagt på Bæ rum sy ke hus 
med covid-19. Man ge pa si en ter had de sym-
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Post ope ra tiv smer te  
et er kei ser snit

BAK GRUNN
In ter na sjo nalt er det fo kus på man gel full smer te lind
ring et er kei ser snit. Ved Oslo uni ver si tets sy ke hus, 
Ul le vål fikk pa si en te ne lokalanestesi med bupivakain 
samt per oral pa ra ce ta mol, ibu pro fen og ok sy ko don som 
smer te lind rings re gi me det før s te døg net et er inn gre
pet. For må let med den ne stu di en var å un der sø ke 
smer ter et er akut e og elek ti ve kei ser snit ved vår 
av de ling.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Stu di en in klu der te 50 pa si en ter som had de gjen nom
gåt akut el ler elek tivt kei ser snit. Smer te in ten si tet 
an git på en 11punkts nu me risk ska la, tid med smer te, 
mo bi li se rings grad og anal ge ti ka bruk før s te post ope ra 
tive døgn ble inn hen tet fra pa si ent in ter vju er og pa si ent
jour nal.

RE SUL TA TER
Gjen nom snit lig smer te in ten si tet ≥ 4 ble de fi nert som 
util strek ke lig smer te lind ring og ble rap por tert av 
34 pa si en ter (68 %). To talt opio id inn tak før s te post ope ra
ti ve døgn var mer enn 40 mg per ora le oksykodonekviva
lenter hos 28 pa si en ter. Av dis se fikk syv pa si en ter mer 
enn 60 mg per ora le oksykodonekvivalenter.

FOR TOLK NING
En stor an del av pa si en te ne had de høy smer te in ten si tet 
og høyt opio id be hov det før s te døg net et er kei ser snit.

JEN NY BJØRNSTAD
j.m.g.bjornstad@studmed.uio.no
Molde sjukehus
Helse Møre og Romsdal

JO HAN RÆ DER
Avdeling for anestesiologi
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Universitetet i Oslo
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HO VED FUNN
34 av 50 pa si en ter had de gjen nom
snit lig smer te skår over 3 gjen nom 
det før s te døg net et er kei ser snit.

Mul ti mo dal pro fy lak se med bupi
vakain (in filt ra sjon), pa ra ce ta mol, 
ibu pro fen og ok sy ko don var ikke 
til strek ke lig hos dis se pa si en te ne.

Nes ten alle pa si en te ne fikk mer 
opio id smer te be hand ling et er 
øns ke.

Det er be hov både for bedre pro fy 
lakse og mer in di vi du elt ba sert 
smer te lind ring.

Post ope ra tiv smer te et er kei ser snit 
kan være un der rap por tert og man
gel fullt hånd tert (1). I en tverr
snits  un der sø kel se av post ope ra tiv 
smer te hos 215 nors ke sy ke hus  pa
si en ter fra 2011 ble vel lyk ket smer

te be hand ling de fi nert som gjen nom snit lig 
smer te siste døgn ≤ 3 på NRSska la en (Nu me
r ic Ra ting Scale, ska la 0 – 10). Det e ble ikke opp
fylt hos 38 % av pa si en te ne (2).

Fø de av de lin gen ved Oslo uni ver si tets sy ke
hus, Ul le vål be nyt et et mul ti mo dalt re gi me 
med 40 ml bupivakain 2,5 mg/ml in filt ra sjon 
samt per oral pa ra ce ta mol 1 g × 4, ibu pro fen 
400 mg × 4 og ok sy ko don de pot 10 mg × 2 for 
å fo re byg ge smer te et er kei ser snit. Vi øns ket 
å un der sø ke om det e re sul ter te i til strek ke lig 
smer te be hand ling de fi nert som gjen nom
snit lig smer te siste døgn ≤ 3 på NRSska la en.

Me to de

Stu di en som ble gjen nom ført ved Kvin ne kli
nik ken, Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål, ble 
de fi nert som en kva li tets stu die og ikke frem
lagt for Re gio nal etisk ko mi té. Stu di en er god
kjent av Per son vern om bu det ved Oslo uni ver
si tets sy ke hus og er re gist rert i ClinicalTrials.
gov (nr. NCT03730246).

På til fel di ge da ger og tids punkt i tids pe ri o
den de sem ber 2017 – sep tem ber 2018 ble alle 
som had de fåt ut ført kei ser snit 24 – 48 ti mer 
i for kant, vur dert for in klu sjon. Skrift lig in for
mert sam tyk ke ble inn hen tet hvis pa si en ten 
var til gjen ge lig i av de lin gen og kun ne kom
mu ni se re godt på norsk.

Data ble inn hen tet 0‒24 ti mer et er av slut
tet kei ser snit ope ra sjon; dels fra et kort, struk
tu rert in ter vju fore tat på bar sel av de lin gen av 
før s te for fat er og dels fra opp lys nin ger i pa 
sient jour nal.

In ter vju et be stod av to talt 16 spørs mål. For 
post ope ra tiv smer te ble det spurt om gjen
nom snit lig og ver ste smer te an git med NRS
skår 0 – 10 (0 = in gen smer te, 10 = ver st ten ke 
lige smer te). Vi de re ble det spurt om fore
komst av kom pli ka sjo ner og even tu el le bi virk
nin ger, tid fra ope ra sjon til inn tak av mat og 
drikke og mo bi li se rings grad et er 24 ti mer på 
ska la 0 – 4 (0 = sen ge lig gen de hele ti den, 
4 = nor mal ak ti vi tet).

Fra pa si ent jour nal ble det inn hen tet de mo
gra fis ke data og opp lys nin ger om post ope ra
tiv me di ka sjon. To tal opio id dose ble reg net 
om til to tal dose per oral ok sy ko don.

Inn sam le de pa si ent opp lys nin ger ble av
iden ti fi sert før re gist re ring i da ta ba se og ana
ly se i IBM SPSS Statistics 25 for Win dows.

Re sul ta ter

Det var for hånds plan lagt å in klu de re 50 pa 
sien ter i stu di en. Av 93 mu li ge pa si en ter for
delt på 26 til fel di ge ope ra sjons døgn, ble 60 
spurt om de øns ket å del ta. De øv ri ge 33 kom
mu ni ser te ikke på norsk el ler var ikke til ste de 
på av de lin gen. Av de 60 som ble spurt, svar te 
to nei til del ta kel se, mens yt er li ge re åte ikke 
kun ne del ta for di de var opp tat på det ak tu
el le tids punk tet for in ter vju.

Pa si en te nes de mo gra fis ke data frem går av 
ta bell 1.

Kei ser snit et ble gjen nom ført i spi nal be dø
vel se hos 40 pa si en ter (med hy per bar bupiva
kain 10 – 15 mg + sufentanil 5 – 10 µg), i epi du ral
be dø vel se hos seks pa si en ter, der alle dis se 
had de in ne lig gen de epi du ral ka te ter fra for
søk på va gi nal fød sel, og i ge ne rell ane ste si 
hos tre pa si en ter, der kei ser snit in di ka sjo nen 
var akut, al vor lig til stand hos fos te ret ved to 
av til fel le ne. Stan dard smer te pro fy lak se ble 
gjen nom ført hos 47 pa si en ter. Tre pa si en ter 
fikk ikke stan dard smer te lind rings pro fy lak se 
på grunn av kon tra in di ka sjo ner mot et el ler 
fle re av me di ka men te ne. To fikk post ope ra tiv 
epiduralanalgesi. Det ble ru ti ne mes sig for ord
net eks tra hur tig vir ken de ok sy ko don til 
49 pa si en ter git ved be hov. Me di an meng de 
behovsordinert ok sy ko don før s te døgn var 
25 mg i til legg til fast for ord net ok sy ko don.

Me dian ver di for gjen nom snit lig smer te 
inten si tet før s te post ope ra ti ve døgn var 4, 

ver ste smer te in ten si tet var 7 (ta bell 2). Hos 
34 pa si en ter ble gjen nom snit lig smer te in ten
si tet opp git til 4 el ler høy ere, syv had de smer
te in ten si tet 7 el ler høy ere.

Me di an post ope ra tiv mo bi li se rings grad et
ter 24 ti mer på ska la 0 – 4 var 1. Seks pa si en ter 
opp lev de kval me, tre av dis se fikk kval me stil
len de me di ka sjon. Hos 15 pa si en ter ble kløe 
re gist rert som bi virk ning.

Dis ku sjon

I den ne stu di en av et blan det kli nisk pa si ent
ma te ria le fant vi man gel full smer te lind ring 
hos 34 av 50 pa si en ter (68 %) et er kei ser snit, 
til tross for at 47 av pa si en te ne mot ok stan
dard mul ti mo dal smer te pro fy lak se.

Hos 49 pa si en ter ble det git eks tra opio id 
et er be hov. Det e kan tol kes som at pa si en
tene ikke had de prin si pi ell mot stand mot å 
mot a yt er li ge re opio id smer te lind ring, be
grun net i hen syn til am ming el ler kon takt 
med den ny fød te.

Spi nalt opio id kan være en av år sa ke ne til 
kval me og spe si elt kløe (3, 4), som var den 
hyp pig ste bi virk nin gen i vårt pa si ent ma te 
riale.

Vi fant at 70 % av pa si en te ne anga lav mo bi
li se rings grad før s te post ope ra ti ve døgn. Det e 
kan ten kes å være et re sul tat av mang len de 
smer te lind ring, men and re mu li ge år sa ker 
kan være tret het og øns ke om hvile, even 
tuelt frykt for ak ti vi tets re la tert smer te el ler 
ska de av sår om rå det (5).

En be grens ning ved stu di en er at 40 % av 
pa si en te ne som ble vur dert for in klu sjon, ble 
eks klu dert grun net fremmedspråklighet el ler 
for di de ikke opp holdt seg på av de lin gen. Det 
kan spe ku le res i om sist nevn te grup pe kan ha 
vært bedre mo bi li sert og mind re smer te pla
get enn de in klu der te pa si en te ne, og at det e 
over es ti me rer våre funn om util strek ke lig 

Ta bell 1  De mo gra fis ke data for 50 pa si en ter et er elek
ti ve og akut e kei ser snit

Antall (%)

Elektivt keisersnitt 27 (54)

Forsøkt vaginal forløsning 
forut for keisersnitt 20 (40)

Epiduralanalgesi forut  
for peroperativ anestesi 17 (34)

Førstegangsfødende 29 (58)

Tidligere fått utført  
keisersnitt 14 (28)

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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smer te lind ring. Vi de re er 50 pa si en ter et lite 
ma te ria le.

Det er også pro ble ma tis ke as pek ter ved å 
bru ke NRSska la en som kva li tets mål på smer
te  lind ring. Pa si en ter kan ha for skjel lig opp fat
ning om hva en git skår skal bety (1, 6).

Vår kon klu sjon var at smer te lind rin gen 
 et er akut e og elek ti ve kei ser snit var util
strek ke lig. Som føl ge av stu di en har man ved 
den ak tu el le av de lin gen økt stan dard do se ring 
av ibu pro fen til 600 mg × 4. Vi de re er deksa
metason 16 mg in tra ve nøst un der inn gre pet 
lagt til det mul ti mo da le re gi met, noe som er 
vist å gi for ster ket kval me og smerteprofylak
tisk ef ekt (7). Det er også ut vi det bruk av post
ope ra tiv epi du ral smer te lind ring for pa si en
ter som al le re de har etab lert epi du ral smer te
lind ring fra for søk på va gi nal fød sel.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 7.8.2019, før s te re vi sjon inn sendt 27.11.2019, 
 godkjent 26.2.2020.

Ta bell 2  Post ope ra tiv me di ka sjon og smer te hos 50 pa si en ter et er elek ti ve og akut e kei ser snit

Antall 
(%)

Gjennom-
snitt SD Median Intervall

Total oksykodon (mg) 47 17 45 0 – 97

Behovsordinert oksykodon  
(mg) 49 (98) 26 15 25 5 – 68

Opioid postoperativt 49 (98)

Kvalmestillende postoperativt 6 (12)

Gjennomsnittlig smerte  
(NRS) 4,4 2,0 4 1 – 9

1 – 3 16 (32)

4 – 6 27 (54)

7 – 9 7 (14)

Andel tid av første døgn  
med smerte (%) 60 29 60 5 – 100

Andel tid av første døgn  
med moderat/sterk smerte (%) 29 25 20 0 – 100

JEN NY BJØRNSTAD
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Bak te ri el le odontogene  
in fek sjo ner

Odontogene in fek sjo ner er in fek sjo
ner som opp står i ten ne ne og/el ler  
i de res støt e vev. In fek sjo ne ne fore
kom mer hyp pig, og en stor an del av 
in fek sjo ner i hode og hals re gi o nen 
har odontogen opp rin nel se. De fles te 
odontogene in fek sjo ner gir mil de 
symp to mer og funn, men kan ut vik le 
seg til al vor li ge til stan der.

Den ne ar tik ke len gir en over sikt 
over de van lig ste pa to ge ne 
mik ro be ne i munn hu len, de 
hyp pigst fore kom men de odon
togene in fek sjo ner samt be
hand ling og mu li ge kom pli ka

sjo ner. Ar tik ke len er ba sert på et ikkesy ste ma
tisk søk i PubMed, kli nis ke er fa rin ger og eget 
lit e ra tur ar kiv.

For år sa ken de mik ro ber

Munn hu len in ne hol der over 700 na tur lig fore
kom men de bak te rie ar ter. Strep to kok ker er en 
av de mest ut bred te bak te rie ar te ne i munn hu

MATS DØ VING
matdov@ous-hf.no
Kje ve og an sikts kir ur gisk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

TRUDE HAN DAL
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len. Van li ge ar ter er S. mitis, S. sanguinis, S. sali-
varius og S. anginosus, og dis se kan være med
vir ken de til ut vik ling av blant an net ka ri es, 
mar gi nal pe rio don tit og en do kar dit (1).

Bak te ri e ne i munn hu len er op por tu nis ter 
som kan for år sa ke in fek sjon der som sam spil
let mel lom vert og mik ro be end res. I start fa
sen av en in fek sjon gjen spei ler de an svar li ge 
mik ro be ne nor mal flo ra en i munn hu len, men 
et er hvert som in fek sjo nen progredierer, vil 
anae ro be ar ter som re gel do mi ne re.

I til legg til å for år sa ke lo ka le in fek sjo ner i 
bløt og ben vev, kan ora le bak te ri er med vir ke 
i ut vik lin gen av Alzheimers syk dom, en do kar
dit, ate ro skle ro se, os teo mye lit i ikkekra nio
fa cia le knok ler, rev ma to id ar trit og dia be tes 
mellitus. Stu di er har også vist at ma ter nell 
mar gi nal og api kal pe rio don tit kan være as
so siert med lav fød sels vekt (2–5).

Or di næ re bak te ri el le  
odontogene in fek sjo ner

Mar gi nal pe rio don titt
Tann kjøt syk dom men mar gi nal pe rio don tit 
er en in flam ma to risk til stand som ram mer 
ten ne nes støt e vev. Stu di er har vist at ca. 50 % 
av den voks ne ame ri kans ke be folk nin gen har 

mar gi nal pe rio don tit og at 8 % av 35år in ger 
i Oslo har avan sert pe rio don tal de struk sjon 
(6, 7).

Sam men hen gen mel lom til stan den og dia
be tes er vel do ku men tert, og pa si en ter med 
dia be tes har økt ri si ko for å ut vik le mar gi nal 
pe rio don tit – og mot sat (8). Stu di er har vist 
at det også er en as so sia sjon mel lom mar gi nal 
pe rio don tit og hjer te og kar syk dom, men 
det er fore lø pig ikke nok evi dens for å si at det 
fore lig ger et kau salt for hold (8).

Mar gi nal pe rio don tit skyl des ak ku mu le
ring av bio film (plakk) langs tann kjøt ran den. 
Det e gir en over fla disk in fek sjon i gin gi va 
(gin gi vit) som kan føre til en dy pe re in fek
sjon langs tann ro ten (mar gi nal pe rio don tit). 
Til stan den er pro gre die ren de og kan til slut 
føre til at tan nen løs ner. Røy king, dia be tes og 
stress er kjen te ri si ko fak to rer (8).

Be hand ling av mar gi nal pe rio don tit gjø res 
av tann le ge el ler tann plei er og be står av me
ka nisk fjer ning av plakk og tann stein. I en kel
te til fel ler av ag gres siv pe rio don tit er det in
di sert med an ti bio ti ka.

Api kal pe rio don titt
Rot ka na len er i ut gangs punk tet et ste rilt, luk
ket sy stem. Bak te ri er kan imid ler tid nå ka na
len via ka ri es, frak tu rer, sprek ker mel lom 
fyl ling og tann sub stans og tann kjøt lom mer. 
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som re gel mil de re symp to mer enn den akut e 
for men og kjen ne teg nes av sekvesterdannelse 
og even tu ell fistulering (11).

Com pu ter to mo gra fi (CT), pa no ra ma rønt
gen (OPG) el ler mag ne tisk re so nans to mo  
gra fi (MR) kan vise va ri e ren de grad av osteo
lyse, osteosklerose og se kvest re. Be hand lin gen 
er an ti bio ti ka, dre na sje der som det fore lig ger 
ab scess og even tu elt kir ur gisk re vi sjon i regi 
av maksillofacial el ler oral kir urg med fjer
ning av in fi sert, nek ro tisk vev. I til legg må ut
lø sen de år sak be hand les, for eks em pel ved 
endodontisk be hand ling el ler eks trak sjon av 
tann/ten ner.

Nek ro ti se ren de fa sci itt
Nek ro ti se ren de fa sci it er en al vor lig, de struk
tiv og pro gres siv bløtvevsinfeksjon som raskt 
kan bli livs tru en de. Syk dom men de les inn i to 
sub ty per på bak grunn av hvil ke bak te ri er som 
er an svar li ge. Type 1 for år sa kes av strep to kok
ker (ikke grup pe A), enterobakterier, ob li ga te 
anae ro be og type 2 skyl des grup pe Astrep to
kok ker (12).

Til stan den be gyn ner med trom bo se ring i 
små kar i pe ri fe ri en av in fek sjons fo kus, som 
fø rer til akut in flam ma sjon, ødem i sub ku
tant vev og even tu elt hud (fi gur 3). Det til kom
mer så nek ro ser i det in fi ser te ve vet, som raskt 
sprer seg langs over fla dis ke fa sci er, ner ver, 
ar te ri er og ve ner (12). Ma jo ri te ten av pa si en 
 te ne vil ube hand let ut vik le sep sis in nen to 
døgn (12). På grunn av god vaskularisering 
opp står nek ro ti se ren de fa sci it sjel den i hode 
og hals om rå det, med en rap por tert år lig in si
dens på 2 per 1 000 000 (12). Den van lig ste 

And re bak te ri el le in fek sjo ner 
med mu lig odontogen etio lo gi

Odontogen si nu sitt
Opp mot 40 % av alle si nu sit er i maksillen 
har odontogen år sak (10). De hyp pig ste år sa
ke ne til odontogen maksillær si nu sit er api
kal pe rio don tit, mar gi nal pe rio don tit og 
oroantrale fist ler som føl ge av eks trak sjo ner 
av ten ner i over kje ven (10). Som re gel gir til
stan den smer ter, slimhinneødem samt sek
re sjon fra ne sen. I mot set ning til rhinogen 
si nu sit er til stan den som re gel uni la te ral. 
Be hand lin gen be står av sa ne ring av den talt 
fo kus og even tu ell elek tiv funk sjo nell en do
sko pisk si nus kir ur gi (FESS). Der som år sa ken 
skyl des per sis te ren de oroantral fis tel et er 
eks trak sjon av tann, kan den ne luk kes kir ur
gisk av spe sia list i maksillofacial kir ur gi (me
di sinsk spe sia li tet) el ler oral kir ur gi (odon to
lo gisk spe sia li tet).

Os teo mye litt
Akut bak te ri ell pu ru lent os teo mye lit kan 
opp stå se kun dært til in fek sjon i ten ner og de
res støt e vev. In fek sjo nen har da spredd seg til 
kor ti kalt og spongiøst ben. Hyp pigst er det 
un der kje ven som af  se res, og pa si en te ne har 
ofte ster ke smer ter, fe ber, pussekresjon fra 
om rå det, tris mus og dår lig ånde på grunn av 
til ste de væ rel se av anae ro be bak te ri er (11).  
I til legg kan det fore lig ge parestesi el ler hypo
estesi i un der lep pen og ha ken grun net af ek
sjon av n. alveolaris in fe ri or. Ved for sin ket 
be hand ling kan en akut os teo mye lit gå over 
i en kro nisk fase. Kro nisk os teo mye lit har 

På føl gen de im mun re spons med re krut e ring 
og ak ti ve ring av leu ko cyt er vil føre til in flam
ma sjon av tannpulpa (pul pitt). Det te kan 
være svært smer te fullt. Ube hand let kan bak
te ri er in va de re tannpulpa og for år sa ke nek
ro se. In fek sjon i tannpulpa vil føre til in flam
ma sjon i periodontalligamentet, og bak te rie
pro duk ter fra ka na len vil kun ne mig re re ut 
gjen nom ro tens apeks. Den på føl gen de im
mun re spon sen vil føre til in flam ma sjon og 
ben de struk sjon periapikalt, så kalt api kal pe
rio don tit (9).

Til stan den er of test asymp to mat isk. Der
som det til kom mer pro duk sjon av puss, vil 
det dan nes en periapikal ab scess (fi gur 1). Til
stan den gir som re gel he vel se, smer te og i va
ri e ren de grad fe ber. Periapikale in fek sjo ner 
kan også spres til om kring lig gen de struk tu
rer (fi gur 2). Hvis pus set dre ne res via en fis tel 
(eks tra el ler intraoralt), vil symp to me ne avta. 
Akut e periapikale ab sces ser må raskt dre ne
res for puss, en ten via rot ka nal el ler ved in ci
sjon. Det er pri mært tann le ger som fore tar 
be hand lin gen.

Der som det fore lig ger tegn til sy ste misk på
virk ning med ned sat all menn til stand, bør 
pa si en ten også be hand les med an ti bio ti ka.  
I til legg må in fek sjons fo kus sa ne res, helst  
in nen få da ger, ved å rense ut rot ka na len ved 
endodontisk be hand ling (som rot fyl ling) el ler 
ved eks trak sjon av tan nen. Sam me be hand
lings prin sip per gjel der for ab sces ser med 
etab lert fis tel, hvor sa ne ring av in fek sjons fo
kus vil føre til re gress av fis te len.

Perikoronitt
Perikoronit er en in fek sjon som opp står i 
bløt ve vet rundt del vis retinerte ten ner (ten
ner som blir lig gen de i kje ven). Til stan den 
opp står i all ho ved sak i tid lig vok sen al der ved 
vis doms ten ner i un der kje ven når mat res ter 
og and re frem med le ge mer sam ler seg mel
lom tann kjøt et og den del vis frembrudte kro
nen til tan nen. Som of test fø rer det e til en 
lav gra dig, re si di ve ren de in fek sjon med smer
ter, he vel se og rød me i om kring lig gen de gin
gi va. I noen til fel ler kan pa si en te ne også ha 
tris mus (kje ve sper re), fe ber og ned sat all
menn til stand.

Pre dis po ne ren de fak to rer er stress, men
strua sjon og ny lig gjen nom gåt/på gå en de 
an nen syk dom. Perikoronit er som re gel selv
be gren sen de, men re si div er van lig frem til 
tan nen er frembrudt el ler eks tra hert. I vis se 
til fel ler kan det også til kom me ab sce de ring 
som kre ver in ci sjon og dre na sje. Ten ner med 
re si di ve ren de periokoronit bør van lig vis eks
tra he res i en ro lig fase.

Figur 1  Periapikal abscess fra molar i overkjeven på venstre side.
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el ler pa ra fa ryn ge al ab scess, se kun dær in fi sert 
mandibelfraktur el ler sub man di bu lær sialoa
denit (15). CT med in tra ve nøs kon trast an be
fa les for å vur de re in fek sjo nens ut bre del se og 
hvor vidt det fore lig ger ab sce de ring. Rask dia
gno se er vik tig for å star te opp med tid lig an
ti bio ti ka be hand ling sam men med in ci sjon og 
dre na sje ved pu ru lent in fek sjon. Sy ste mis ke 
ste ro i der an be fa les av en kel te (16).

Lemierres syn drom
Der som en odontogen in fek sjon spres dorso
lateralt til den la te ra le hals lo sjen, kan det e 
føre til sep tisk tromboflebit i vena jugularis 
interna. Til stan den er sjel den, med en rap por
tert år lig in si dens på 3,6 per 1 000 000 (17). Det 
er imid ler tid øken de an tall pub li ser te til fel ler 
av til stan den, som tro lig skyl des økt kunn
skap samt for bed ret bil de dia gnos tikk (17). 
Syn dro met ram mer of test tid li ge re fris ke 
barn og unge voks ne.

Den van lig ste ut lø sen de år sa ken er for ut
gå en de vi ral fa ryn git. Tro lig fø rer det e til 
ned sat bar rie re i muc osa, som igjen fø rer til 
mig ra sjon av bak te ri er inn i dy pe re vev. Op

Ludwigs an gi na
Ludwigs an gi na ble først be skre vet av den tys
ke le gen Fried rich von Lud wig i 1836, og er en 
raskt pro gre die ren de in fek sjon sub man di bu
lært og sub ling valt. In fek sjo nen er som re gel 
ikke abscederende, men fleg mo nøs og dif us 
i ut bre del sen på beg ge si der av munn gul vets 
midt lin je. Pa si en te ne har som of test ned sat 
all menn til stand, fe ber og ut alt sub man di bu
lær he vel se. Tun gen kan hov ne opp og pres ses 
ut av mun nen, retrofaryngealt el ler opp i ga
nen og føre til ob struk sjon av øvre luft vei er. 
In fek sjo nen kan også gi tru et luft vei ved at 
den spres til la te ra le hals lo sje el ler retrofaryn
gealt.

Ube hand let har til stan den en dø de lig het på 
rundt 50 %, og år vå ken het med tan ke på sik
ring av luft vei er svært vik tig (15). Pa si en te ne 
må der for hen vi ses akutt til sy ke hus med 
maksillofacial kir urg el ler ørenesehalslege. 
Hyp pig ste år sak til Ludwigs an gi na er odon
togene in fek sjo ner fra and re og tred je mo lar 
i un der kje ven, for di røt e ne til dis se lig ger 
kau dalt for m. myelohyoideus (15). And re ut
lø sen de år sa ker er blant an net pe ri ton sil lær 

ut lø sen de år sa ken til nek ro ti se ren de fa sci it i 
hode og hals om rå det er odontogen in fek
sjon, men til stan den kan opp stå se kun dært 
til blant an net fa ryn git, ton sil lit, akut mel
lom øre be ten nel se og hud in fek sjo ner (12). Ved 
mis tan ke om odontogen år sak til nek ro ti se
ren de fa sci it bør pa si en ten hen vi ses akut til 
kje ve og an sikts kir ur gisk av de ling, al ter na tivt 
til nær mes te ørenesehalsav de ling el ler plas
tikkir ur gisk av de ling.

CT med kon trast er nød ven dig for å vur de re 
lo ka li sa sjon og ut bre del se av in fek sjo nen 
samt å av dek ke even tu elt pri mær fo kus som 
for eks em pel periapikale opp kla rin ger på 
tann røt er. Den ne kan vise asym me trisk fa s
cie for tyk kel se, gass bob ler langs fa scie plan, 
øde ma tøs mus ku la tur og bløt vev og even tu ell 
væs ke an sam ling i fa scie lo sje ne som tegn på 
ab scess (13). Rask be hand ling med ra di kal kir
ur gisk debridement av nek ro tisk vev og an ti
bio ti ka be hand ling er vik tig. Na sjo na le ret
nings lin jer an be fa ler kom bi na sjons be hand
ling med cefotaksim og me tro ni da zol med 
even tu elt til legg av klindamycin (14).

Figur 3  Nekrotiserende bløtvevsinfeksjon utgående fra periapikal abscess på 
molar i overkjeven på høyre side.

M. myelohyoideus

M. buccinator

M. masseter

Sinus maxillaris

Tunge

Figur 2  Mulige spredningsveier til periapikale infeksjoner utgående fra molarer  
i over og underkjeve.
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por tu nis tis ke gram ne ga ti ve sta ver i form av 
fusobakterier er rap por tert som hyp pig ste 
agens, men inn til en tred je del av til fel le ne er 
polymikrobielle (17). I de fles te til fel ler fore
lig ger det bak te ri ell em bo li se ring, hyp pigst i 
lun ger og sto re ledd, men det er også rap por
tert om sep tis ke em bo li er i hjer ne, hud, le ver 
og pe ri kard (17). For uten symp to mer og funn 
fra even tu el le em bo li er har pa si en te ne ofte 
uni la te ra le smer ter i nak ken, fe ber, tris mus, 
pal pa bel oppfylning sva ren de til vena jugu
laris interna og opp vekst av bak te ri er i blod
kul tur.

Be hand lin gen be står av lang va rig an ti bio
ti ka be hand ling, som har bed ret pro gno sen 
fra en mor ta li tets ri si ko på 90 % i preantibio
tiske ti der til un der 0 – 18 % i mo der ne tid (17, 
18). An ti koa gu la sjon er om dis ku tert. Av hen gig 
av etio lo gi bør man for pa si en ter med Lemier
res syn drom kon fe re re med av de ling for kje ve 
og an sikts kir ur gi el ler ørenesehals.

Spred ning til dype halsfascielosjer
In fek sjons spred ning til de dype hals lo sje ne 
kan være al vor lig. Det fin nes minst 11 dype 
hals lo sjer som er de fi nert av de for skjel li ge 
fa sci e ne i an sik tet og på hal sen. Ma jo ri te ten 
av de dype hals in fek sjo ne ne skyl des spred
ning fra pri mæ re odontogene in fek sjo ner 
(19). Spred nin gen går mins te mot stands vei 
langs fa sci e ne, og kan blant an net føre til 
trom bo se i si nus cavernosus, ce re bral ab scess, 
me nin git, mediastinit og pe ri kar dit (19).

Symp to mer og funn av hen ger av in fek sjo
nens lo ka li sa sjon. Det e kan være fe ber, ned
sat all menn til stand, he vel se, smer te ved svel
ging, dys fa gi, hes het, stri dor og tris mus. He v 
el se kan føre til kom pre sjon av trakea med 
på føl gen de tru et luft vei. CT med kon trast kan 
både vise in fek sjo nens lo ka li sa sjon og hvor
vidt den er fleg mo nøs el ler abscederende. 
Rask be hand ling med an ti bio ti ka og even 
 tu ell kir ur gisk dre na sje av puss er vik tig. På 

lik lin je med Lemierres syn drom bør etio lo gi 
be stem me be hand lings sted.

Kon klu sjon

Ukom pli ser te, lo ka le odontogene in fek sjo ner 
fore kom mer hyp pig og kan som re gel hånd
te res av tann le ge. I en kel te til fel ler kan odon
togene in fek sjo ner ut vik les til al vor li ge til
stan der med be ty de lig mor bi di tet. Det er 
der for vik tig å kjen ne til til stan de ne og ved 
mis tan ke om dis se hen vi se pa si en ten til sy ke
hus med kom pe tan se in nen maksillofacial  
el ler hodehalskir ur gi.

Pa si en te ne har sam tyk ket til at bil de ne med bil de tekst blir 
pub li sert.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 30.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 1.2.2020,  
god kjent 24.2.2020.
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Gast risk ade no kar si nom og 
prok si mal ventrikkelpolypose 
– en sjel den form for ar ve lig 
magesekkreft

Ar ve lig ventrikkelpolypose i form  
av gast risk ade no kar si nom og prok
si mal ventrikkelpolypose (gastric 
adenocarcinoma and prox i mal 
polyposis of the stom ach, GAPPS) er 
en sjel den til stand ka rak te ri sert av 
ty pisk for de ling av po lyp per i ma ge
sek ken og ri si ko for magesekkreft  
i ung al der. Pro fy lak tisk gas trek to mi 
kan være in di sert. Til stan den sy nes 
ikke as so siert med øket ri si ko for 
tykk tarms kreft, men kunn skaps
grunn laget er be gren set.

Fore koms ten av magesekkreft er re-
la tivt lav i Norge. Iføl ge data fra 
Kreft re gis te ret fikk to talt 470 pa si en-
ter den ne dia gno sen i 2017. Glo balt 
er imid ler tid kreft i ma ge sek ken 
den fem te hyp pig ste kreft for men og 

den tred je hyp pig ste døds år sa ken blant per-
so ner som dør av kreft (1). Etio lo gi en in klu de-
rer kro nisk in flam ma sjon, som ofte er for år-

sa ket av in fek sjon med Helicobacter pylori. 
Kreft i ma ge sek ken opp står van lig vis spo ra-
disk, men fa mi li ær opp hop ning an gis å for-
kom me hos om kring 10 % av pa si en te ne (2–4). 
Glo balt an tas ar ve li ge ge ne tis ke til fel ler å ut-
gjø re om kring 1 – 3 % av til fel le ne (2–4).

Gast risk ade no kar si nom og prok si mal ven-
trikkelpolypose (gastric adenocarcinoma and 
prox i mal polyposis of the stom ach, GAPPS) er 
en sjel den, ar ve lig va ri ant av magesekkreft, 
først be skre vet i 2012 blant fa mi li er fra Au stra-
lia, Ca na da og USA med opp hop ning av ma-
gesekkreft (5). Vi gir her en kort be skri vel se av 
syk dom men ba sert på skjønns mes sig ut valg 
av lit e ra tur og egen er fa ring med gas trek -
tomi hos fem pa si en ter med til stan den ved 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål sy ke hus.

Kli nis ke as pek ter

GAPPS-syk dom men ka rak te ri se res van lig vis 
av opp til 100 el ler fle re po lyp per i fun dus- og 
kor pus de len av ma ge sek ken. Po lyp pe ne har 
øket ri si ko for ut vik ling av dys pla si og ade no-
kar si nom av ty pisk in tes ti nal type (4, 6). An-
trumdelen av ma ge sek ken er uten po lyp per 
(fi gur 1 og 2). Po lyp pe ne er van lig vis mind re 

HIL DE GUNN HØ BERG VET TI
Re gio nalt kom pe tan se sen ter for ar ve lig kreft
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

CA RO LI NE UR SIN SKA GE MO
Av de ling for barne- og gas tro kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål sy ke hus

HANS OLAF JOHANNESSEN
Av de ling for barne- og gas tro kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål sy ke hus

EGIL JOHNSON
Av de ling for barne- og gas tro kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål sy ke hus

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

enn 10 mm, men stør rel sen va ri e rer noe (4). 
Ka rak te ris tis ke en do sko pis ke funn kan være 
til ste de al le re de fra ti års al der. De tid lig ste 
mik ro sko pis ke tegn på ut vik ling av slike po-
lyp per sy nes å være hyperproliferative an sam-
lin ger av spe sia li ser te oksyntiske (sy re pro du-
se ren de) kjert ler i slim hin ner (7). I en stu die 
fant man at pa si en te ne med dys pla si had de 
gast risk fe no ty pe (7).

Pa si en te ne som ut vik ler ade no kar si nom 
fra GAPPS-syk dom, er ofte unge, og in di vi der 
med kreft i ma ge sek ken i 20 – 30-åre ne er rap-
por tert (2, 8). Livs tids ri si ko en for ut vik ling av 
kreft i ma ge sek ken hos pa si en ter med til stan-
den er imid ler tid ukjent. Den før s te eu ro pe-
is ke fa mi li en med GAPPS-syk dom ble be skre-
vet i 2016. I den ne fa mi li en over tre ge ne ra sjo-
ner døde bes te mor av magesekkreft i en al der 
av 49 år, hen nes sønn i en al der av 56 år og 
søn nens tre døt re ut vik let magesekkreft hen-
holds vis 23, 30 og 31 år gam le. Den ene døde 
av me ta sta se ren de kreft et er å ha blit fulgt 
med en do sko pis ke kon trol ler i fem år (9). Det 
før s te til fel let av GAPPS-syk dom fra Asia ble 
rap por tert i 2018 (10). Even tu ell ri si ko for ut-
vik ling av kreft i and re or ga ner, f.eks. tykk-
tarms kreft, er ikke av klart hos pa si en ter med 
til stan den.
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tene bør føl ges, el ler når man even tu elt skal 
til by gas trek to mi (8).

Pro fy lak tisk gas trek to mi

Å ta av gjø rel se om gas trek to mi uten på vist 
kreft kan være van ske lig. Den en de li ge be-
slut nin gen tas av pa si en ten, et er grun dig 
in for ma sjon om kon se kven ser av inn gre pet 
veid opp mot ri si ko en ved å vente. Når i livs-
for lø pet gas trek to mi bør an be fa les, er 
uklart. Tid lig ut vik ling av kreft kan over s es 
ved til ste de væ rel se av man ge og små po lyp-
per. An be fa lin ger om hvor vidt det bør ha 
vært gjort funn av dys pla si el ler ikke for å 
ut fø re gas trek to mi, er ikke etab lert. Ut fra 
ek sis te re nde lit e ra tur bør tid lig pro fy lak tisk 
gas trek to mi vur de res ved kli nis ke ma ni fes-
ta sjo ner som mul tip le funduspolypper hos 
per so ner med på vist mu ta sjon idet det er 
på vist me ta sta se ren de syk dom un der re gel-

Fi gur 1  Opp klip pet ma ge sekk med nor mal slim hin ne i antrum (grå pil) og mul tip le små po lyp per i kor pus-  
og fundusdelene av ma ge sek ken (sort pil) hos en pa si ent med gast risk ade no kar si nom og prok si mal ventrik- 
kelpolypose. Sak sen pe ker på den gas tro øso fa ge a le over gan gen.

Fi gur 2  Nær bil de av over gan gen mel lom af  sert og 
nor mal slim hin ne. Bil det vi ser de mul tip le små po lyp-
pe ne (pil) i slim hin nen.

Føl gen de kri te ri er har vært be nyt et for å 
stil le dia gno sen kli nisk: mer enn 100 po lyp per 
i fun dus- og kor pus de len av ma ge sek ken, el ler 
mer enn 30 til sva ren de po lyp per hos førs te-
grads slekt nin ger, uten funn av led sa gen de 
po lyp per i tolvfinger-, tykk- el ler en de tarm. 
Ved his to lo gisk un der sø kel se fin ner man i ho-
ved sak funduspolypper hvor det også kan på-
vi ses dys pla si el ler ade no kar si nom. Vi de re 
eks klu de res and re polyposesyndromer og 
bruk av protonpumpehemmere, som er as so-
siert med øket ri si ko for ut vik ling av po lyp per 
i fundusdelen av ma ge sek ken (3, 8). Ved bruk 
av protonpumpehemmere kan man også se 
po lyp per i antrumdelen.

Ge ne tikk

I 2016 ble den ge ne tis ke år sa ken til til stan-
den iden ti fi sert: punkt mu ta sjo ner i ikke-ko-
den de del av APC-ge net (ade no ma tøs polypo-
sis coli), pro mo tor 1B (11). Fle re mu ta sjo ner 
som c.-191T>C, c.-192A>G, og c.-195A>C er iden-
ti fi sert. Dis se hem mer APC-ge nets tran skrip-
sjon, spe si elt i ma ge sek kens slim hin ne (8, 11). 
Ar ve gan gen er au to so malt do mi nant, med 
tro lig ufull sten dig pe ne trans – der noen bæ-
re re av ge net kan ha nor ma le en do sko pi funn 
gjen nom hele li vet (5, 11).

Ut red ning og opp føl ging

Ved kli nisk mis tan ke hen vi ses pa si en ten til 
ge ne tisk av de ling for gen tes ting og kart leg-
ging av fa mi li en. Mis tan ken kan ba se res på 
fore komst av mul tip le po lyp per i ma ge sek-
ken, gjer ne med ty pisk for de ling, og fa mi lie-
his to rie med magesekkreft. En spe si fikk mo-
le ky lær ge ne tisk ana ly se som in klu de rer pro-
mo tor re gi o nen til APC-ge net, vil kun ne be-
kref te dia gno sen. Pa si en te ne ut re des med 
gastroduodenoskopi, mul tip le bi op si er fra 
po lyp pe ne, ko lo sko pi og CT av bryst kas sen, 
bu ken og bek ke net samt CT-ven tri ku lo gra fi 
ved be hov. Opp føl ging i form av re gel mes si ge 
gastroskopier og mul tip le bi op si er ba lan se res 
mot ri si ko for ut vik ling av kreft og be hov for 
gas trek to mi. Det sy nes å fore lig ge kon sen sus 
om at pro fy lak tisk gas trek to mi skal vur de res 
hos dis se pa si en te ne. En do sko pisk opp føl ging 
har be grens nin ger, da tid li ge sta di er kan ut-
vik les uten å på vi ses, og det er be skre vet til fel-
ler med ut vik ling av me ta sta se ren de syk dom 
un der slik opp føl ging. Det fin nes imid ler tid 
in gen kon sen sus om hvor dan dis se pa si en -
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mes sig over våk ning med gas tro sko pi og 
biopsitakning (8).

Vi har hos våre pa si en ter valgt å ut fø re pro-
fy lak tisk gas trek to mi som la pa ro sko pisk to tal 
gas trek to mi med D2-lymfeknutedisseksjon 
der vi tar med lo ko re gio na le lym fe knu ter 
hvor det kan fore lig ge po ten si ell me ta sta se-
ring (fi gur 1 og 2). Re kon struk sjo nen gjø res i 
form av en Roux-en-y-øsofagojejunostomi (12). 
Det e til sva rer en stan dard for mell ventrik-
kelreseksjon som ved etab lert kreft. Det er 
vik tig å få med alt ven trik kel vev ved gas tro-
øso fa ge al over gang. Ved funn av ade no kar si-
nom gjø res sam me ope ra sjon, men da som 
te ra peu tisk gas trek to mi ved ikke-me ta sta se-
ren de syk dom.

Dif e ren si al dia gno ser  
ved ar ve lig magesekkreft
I til legg til GAPPS-syk dom men fore kom mer 
ar ve lig dif us magesekkreft (he red i tary dif u se 
gastric can cer, HDGC), som er langt hyp pi ge re 
på ver dens ba sis, men så langt vi kjen ner til, 
ennå ikke på vist hos noen nors ke fa mi li er. 
Sist nevn te skyl des mu ta sjo ner i CDH1-ge net, 
som ko der for pro tei net E-kadherin. In di vi der 
med slike mu ta sjo ner har opp til 70 % ri si ko 
for ut vik ling av dif us magesekkreft in nen 80 
års al der. Kvin ner har i til legg øket ri si ko for 
ut vik ling av lobulær bryst kreft (2). Pro fy lak-
tisk gas trek to mi an be fa les ofte (2). Det er an-
git at i mer enn 95 % av 174 slike gastrekto-
mipreparat fant man ut vik ling av signetring-
cellekarsinom (13).

En tred je va ri ant av ar ve lig magesekkreft er 
ar ve lig in tes ti nal magesekkreft (fa mi li al in tes
ti naltype gastric can cer, FIGC), hvor man frem-
de les ikke kjen ner til noe spe si fikt gen as so-
siert med til stan den. Kri te ri er for dia gno sen 
in klu de rer minst to før s te- el ler and re grads-
slekt nin ger med magesekkreft av in tes ti nal 

type, hvor av én skal være dia gnos ti sert før 50 
års al der, el ler tre el ler fle re før s te- el ler andre-
grads slekt nin ger med in tes ti nal type kreft, 
uav hen gig av al der på dia gno se tids punk tet 
(2).

And re sjeld ne polyposesyndromer med be-
ty de lig øket ri si ko for ut vik ling av kreft i 
mage sek ken er Peutz-Jeghers syn drom, ju ve-
nil polypose-syn drom og Cowdens syn drom 
(6, 8). Ved dis se til stan de ne ses hamartoma-
tøse po lyp per som kan være van ske li ge å 
skille fra spo ra dis ke hyperplastiske po lyp per.

Dis ku sjon

GAPPS-syk dom men er en sjel den og ny lig be-
skre vet form for ar ve lig magesekkreft. Spe si elt 
for til stan den er at den er as so siert med ut vik-
ling av kreft i ung al der og har et ka rak te ris-
tisk en do sko pisk ut rykk med om fat en de 
po lypp dan nel se. Po lyp per i ma ge sek ken ses 
imid ler tid også ved en rek ke and re til stan der 
med og uten øket ri si ko for kreft i ma ge sek-
ken. Det do mi nan te ar ve møns te ret vil kun ne 
styr ke mis tan ken om at en GAPPS-dia gno se 
fore lig ger ved ty pisk en do sko pisk bil de. Det e 
bør ret e opp merk som he ten mot fore komst 
av ar ve lig magesekkreft og even tu ell mu lig-
het for GAPPS-syk dom. Re du sert pe ne trans 
kan imid ler tid gjø re ar ve møns te ret mind re 
åpen bart.

Mu ta sjo ner i ko den de del av APC-ge net er 
for bun det med fa mi li ær ade no ma tøs poly-
pose (FAP), der det fore kom mer ut bredt poly-
pose i tykk tar men, og det er høy ri si ko for 
ut vik ling av tykk tarms kreft i ung al der. Fun-
duspolypper er en van lig ma ni fes ta sjon i ma-
ge sek ken hos pa si en ter med fa mi li ær ade no-
ma tøs polypose, men ma lig ni tets ut vik ling i 
dis se sy nes sjel den. I vest li ge po pu la sjo ner 
rap por te res livs tids ri si ko for magesekkreft 
hos slike pa si en ter til mind re enn 1 % (14). 

 Det e kan skyl des at mu ta sjo ner hos fa mi li er 
med den ne til stan den sjel den in vol ve rer pro-
mo tor-1B-de len av APC-ge net, som vir ker å 
være as so siert med ri si ko for ut vik ling av kreft 
i ma ge sek ken (9). For de fles te pa si en ter sy nes 
det der imot ikke å være noen klar sam men-
heng med tykk tarms kreft, selv om en stu die 
an ty der øket fore komst av tykktarmspolypper 
hos in di vi der med til stan den (15).

Kunn skaps grunn laget om opp føl ging og 
be hand ling av pa si en ter med GAPPS-syk dom 
er spar somt. Det på går et pro sjekt i regi av 
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus og Oslo uni-
ver si tets sy ke hus kalt «GAPPS – Ar ve lig ventrik-
kelpolypose i Norge», som vil kun ne bi dra til 
mer kunn skap om til stan den.

Vi har ved vår av de ling det siste året ope rert 
fem pa si en ter med GAPPS-syk dom, fra to fa-
mi li er til hø ren de fle re hel se re gi o ner. Alle dis-
se had de på vist mu ta sjo ner for en lig med 
GAPPS-syk dom. In gen av pa si en te ne had de 
høy gra dig dys pla si el ler kreft i ope ra sjons pre-
pa ra te ne, men alle had de lav gra dig dys pla si i 
dis se. Tre av pa si en te ne var un der 50 år; den 
yng ste var un der 20 år på tids punk tet for 
 gas trek to mi og had de høy gra dig dys pla si i 
pre ope ra ti ve bi op si er. Dia gno sen hos den ne 
 yng ste pa si en ten ble stilt ved ut red ning for 
hy po al bu mi ne mi, øde mer og jern man gel, og 
til stan den var ukjent i fa mi li en fra før. Hvor-
vidt pa si en te ne uten på vist kreft bør ope re res 
med gas trek to mi med el ler uten lymfeknute-
reseksjon, kan dis ku te res, men vi har fun net 
det rik tig å gjø re det e som en for mell kreft-
reseksjon idet om rå der med ri si ko for in fil tre-
ren de vekst kan over s es ved biopsitakning.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 23.7.2019, før s te re vi sjon inn sendt 23.10.2019, 
 godkjent 28.11.2019.
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Covid-19 med akut e ma ge - 
smer ter som de but symp tom

En kvin ne med akut e ma ge smer
ter ble inn lagt med mis tan ke om 
ko le cys tit. I til legg til ma ge smer ter 
had de hun fe ber fø lel se, opp kast, 
 re du sert mat lyst og dia ré. Hun 
 had de in gen luft veis symp to mer, 
men vis te seg li ke vel å ha covid19. 
Til sva ren de er ob ser vert hos fle re 
 pa si en ter ved vårt sy ke hus. Det e har 
ført til mid ler ti dig end re de ru ti ner  
i ut red nin gen og hånd te rin gen av 
pa si en ter med akut e ma ge smer ter.

En kvin ne i slut en av 40-åre ne ble 
hen vist til akutt mot ta ket ved re-
gions sy ke hu set tid lig i koronaepi-
demien på grunn av akut e ma ge-
smer ter og mis tan ke om ko le cys-
tit. Pa si en ten had de fra tid li ge re 

høyt blod trykk, som var me di ka men telt be-
hand let, og fed me med kropps mas se in deks 
(BMI) 34 kg/m2. Hun var man ge år tid li ge re 
be hand let for miliærtuberkulose, med blant 
an net af ek sjon av lun ger og buk hin ne. Hun 

had de på vist gal le stein ved en tid li ge re CT- un-
der sø kel se, men had de ald ri hat er kjen te gal-
le steins an fall.

Kvin nen rap por ter te at hun had de hat kon-
stan te ma ge smer ter i åte da ger før inn leg gel-
sen. Tid li ge re i uken had de hun vært i kon takt 
med fast le gen, som had de for skre vet esome-
prazol (Ne xi um) 40 mg dag lig grun net mis-
tan ke om dys pep si. Hun lo ka li ser te smer te ne 
til epigastriet og øvre høy re kva drant, med 
symp tom for ver ring et er mat inn tak. Pa si en-
ten rap por ter te også om fluk tue ren de tem pe-
ra tur med dag lig fe ber fø lel se. I til legg had de 
hun re du sert mat lyst, kval me, fle re epi so der 
med opp kast og en epi so de med dia ré.

Ved kli nisk un der sø kel se var hun slapp og 
had de re du sert all menn til stand. Kropps tem-
pe ra tu ren var 37,1 °C et er at hun had de tat 
pa ra ce ta mol. Re spi ra sjons fre kven sen var for-
høy et, 28 per mi nut, og ok sy gen met nin gen 
ved puls ok sy me tri var 95 % ved rom luft. Hun 
var takykard, med puls 100 slag per mi nut. Det 
var nor ma le funn ved aus kul ta sjon av lun ge ne. 
Ved un der sø kel se av ab do men var det nor  male 
funn, for uten pal pa sjons øm het un der høy re 
kostalbue og i epigastriet. Hun had de også 
smer ter ved in spi ra sjon og pal pa sjon un der 
høy re kostalbue (po si tivt Murphys tegn).

VIC TO RIA SOL VEIG YOUNG
Sek sjon for ab do mi nal og on ko lo gisk ra dio lo gi
Av de ling for ra dio lo gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål/Aker

GUN NAR SAND BÆK
Av de ling for ra dio lo gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål/Aker

Det me di sins ke fa kul tet
Uni ver si te tet i Oslo

KAR STEN GUN DER SEN
Av de ling for in fek sjons syk dom mer
Lo vi sen berg Dia ko na le Sykehus

TOM MALA
Sek sjon for øvre gas tro kir ur gi
Av de ling for gastro- og barne kir ur gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål

Blod prø ve ne vis te for høy et CRP 107 mg/l 
(0 – 4), men nor ma le leukocyttantall. Hun 
hadde nor ma le le ver- og gal le prø ver, men for-
høy et laktatdehydrogenase 375 E/l (115 – 255). 
Mot a gen de lege vur der te at ko le cys tit var 
den mest sann syn li ge år sa ken til symp to -
mene. Hun opp fyl te ett av tre kri te ri er på 
qSOFA-skå rings sy ste met (økt re spi ra sjons fre-
kvens), og SIRS-skår var 2 av 4 (økt re spi ra-
sjons fre kvens og ta ky kar di). Le gen opp fat et 
kvin nen som in fek sjons pre get og star tet opp 
in tra ve nøs an ti bio ti ka be hand ling i form av 
piperacillin/tazobaktam 4 g tre gan ger dag lig.

Det ble re kvi rert en ul tra lyd un der sø kel se av 
le ver og gal le vei er, men et er som pa si en ten var 
over vek tig og fle re ra dio lo ger var i ka ran te ne 
på grunn av den på gå en de koronaepidemien, 
valg te man å end re det e til en CT-un der sø  kelse 
med in tra ve nøs kon trast. Ved CT av ab do men 
og bek ken ble det ikke på vist ak tu el le funn i 
bu ken, uten om gal le stein som var kjent fra tid-
li ge re. Det var in gen ra dio lo gis ke tegn på ko le-
cys tit. På ba sa le lun ge snit ble det imid ler tid 
set løst met e de for tet nin ger pe ri fert i beg ge 
lun ger samt en kel te om rå der med mer kon so-
li dert preg. Det var in gen pleuravæske. Ra dio-
lo gen vur der te at fun ne ne kun ne pas se med 
vi ral el ler aty pisk pneu mo ni (fi gur 1).
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Grun net den på gå en de koronaepidemien 
ble det umid del bart opp ret et for ster ket drå-
pesmiteisolering. Da kvin nen ble til set på 
nyt, had de hun en tem pe ra tur på 38,0 °C og 
re spi ra sjons fre kvens på 20 per mi nut. Ok sy-
gen met nin gen var 94 % på rom luft. Ved ny 
ut spør ring anga pa si en ten at hun ikke had de 
hos te, tung pus tet het, vondt i hal sen el ler 
mus kel smer ter. Hun be nek tet at hun had de 
vært på rei se de siste to uke ne el ler vært i nær-
kon takt med per so ner som had de på vist co-
vid-19. Li ke vel be slut et man å ta prø ve fra 
nasofarynks og svelg for kva li ta tiv på vis ning 
av sars-CoV-2-RNA med sann tids po ly me ra se-
kje de re ak sjon (PCR).

Vi ro lo gisk un der sø kel se be kref tet at pa si en-
ten var po si tiv for sars-CoV-2. Per so nell ved sy-
ke hu set som had de vært i nær kon takt med 
pa si en ten før det ble opp ret et dråpesmite-
isolering, ble straks in for mert om 14 da gers 
ka ran te ne et er Fol ke hel se in sti tut ets ret nings-
lin jer (1). Pa si en ten ble over flyt et til in fek sjons-
me di sinsk av de ling ved sit lo kal sy ke hus. Hun 
ut vik let ikke symp to mer fra luft  veiene i lø pet 
av de nes te to da ge ne og ble ut skre vet i bed-
ring, med plan om hjem me iso la sjon.

Dis ku sjon

11. mars 2020 er klær te Ver dens hel se or ga ni sa-
sjon det nye ko ro na vi ru set sars-CoV-2 som 

for år sa ker covid-19 (2 – 4), for å være en glo bal 
pan de mi. Van li ge symp to mer ved covid-19 er 
hos te, fe ber, mus kel smer ter og slapp het med 
et ter hvert ut vik ling av tung pus tet het og 
akut lun ge sviktsyn drom (acu te re spi ra tory 
dis tress syn drome, ARDS) hos en kel te (5–7). 
Det ty pis ke symp tom bil det med ra dio lo gis ke 
funn av matglassfortetninger og re ti ku læ re 
for and rin ger (cra zy pa ving), har ny lig vært 
be skre vet i en ka sui stikk i Tids skrif tet (8).

En kel te pa si en ter med covid-19 de bu te rer 
imid ler tid med and re symp to mer. I lø pet av 
de siste to uke ne har vi i vårt akut mot ak hat 
yt ter li ge re fem pa si en ter med til sva ren de 
symp tom bil de, der covid-19 har blit be kref tet 
ved sann tids-PCR. Det do mi ne ren de sym-
ptom bil det hos alle dis se var ma ge smer ter, 
der en kel te også had de smer ter i ned re del av 
bu ken. I til legg rap por ter te de om ned sat 
mat lyst, kval me og opp kast. Noen had de også 
dia ré. In gen had de ny til kom ne luft veis sym-
pto mer. Alle ble ut re det med CT ab do men 
som ledd i ut red nin gen av ma ge smer ter, der 
bil de ne vis te ty pis ke funn for covid-19 i lun -
gene (fi gur 2).

I stu di er har man i øken de grad rap por tert 
om symp to mer fra mage-tarm-ka na len ved 
covid-19-syk dom (6, 7, 9). I en stør re stu die med 
1 099 pa si en ter med covid-19 had de 5 % av pa-
si en te ne kval me og 3,8 % opp kast. I denne 
 stu di en fant man også at 8,9 % av pa si en te ne 
ald ri ut vik let vi ral pneu mo ni (7). I en helt ny lig 

pub li sert stu die av 204 pa si en ter med be kref-
tet covid-19 an gis det at 48,5 % av pa si en te ne 
ho ved sa ke lig had de symp to mer med ned sat 
mat lyst, dia ré, opp kast og ma ge smer ter. Man 
fant at det var leng re tid fra symp tom start til 
inn leg gel se for pa si en ter med mage-tarm-
symp to mer enn for pa si en ter med luft veis-
symp to mer, og at de med mage-tarm-symp to-
mer had de dår li ge re pro gno se (10).

Ved and re in fek sjo ner for år sa ket av fy lo -
gene tisk lig nen de ko ro na vi rus, som Midd le 
East Re spi ra tory Syn drome (mers) og Se vere 
Acu te Re spi ra tory Syn drome (sars), har man 
rap por tert at 20 – 25 % av pa si en te ne ini tialt får 
symp to mer fra mage-tarm-ka na len (11–13).

Ba sal pneu mo ni med pleuraafeksjon kan 
for kla re smer ter og ube hag i øvre del av bu-
ken. Det er imid ler tid mind re sann syn lig at 
ba sal pneu mo ni gir smer ter i ned re del av bu-
ken og symp to mer som kval me, opp kast og 
dia ré. And re me ka nis mer må der for mis ten-
kes. På sam me måte som sars-CoV har man 
vist at sars-CoV-2 har pro tei ner som bin der seg 
let til cel le re sep to ren an gio ten sin kon ver te-
ren de en zym 2 (ACE2) (3). Det er man ge ACE2-
re sep to rer på type 2-alveolarceller i lun ge ne, 
og lun ge ne er der for spe si elt ut sat. Det er 
også vist at cel ler i and re or ga ner har ACE2- 
resep to rer. Vi ru set kan der for in va de re, mul-
ti pli se re seg og for år sa ke in fek sjon i fle re 
 or gan sy ste mer. Man har set en høy an del av 
ACE2-re sep to rer i hjer tet, ile um, spi se rø ret, 

Fi gur 1  CT-bil de av ba sa le lun ge snit som del av CT-un der sø kel se av ab do men.  
Her vi ses pe ri fe re, flekk vi se bi la te ra le matglassfortetninger med inn slag av kon-
so li de ring.

Fi gur 2  CT-bil de av pa si ent (ikke ak tu el le ka sui stikk) som had de akut e ma ge smer-
ter som debutsymtom. Bil det er fra ned re del av tho rax og vi ser flekk vi se, bi la te ra le 
ka rak te ris tis ke matglassfortetninger (melkeglassfortetninger) med pe ri fer dis tri-
bu sjon. Pa si en ten har git sam tyk ke til at bil det blir pub li sert.
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for ster ket dråpesmiteregime. Pa si en ten vår 
gikk gjen nom pre tria ge ring et er gjel den de 
ru ti ner, men hun ble ikke smit e iso lert.

Vår er fa ring til si er at uav klar te ma ge smer-
ter bør inn som et kri te ri um i pretriageruti-
nene. Det e kan mu li gens re du se re ri si ko for 
smit e spred ning til pa si en ter og an sat e i sy-
ke hus. Er fa rings grunn laget med covid-19 er 
imid ler tid i en tid lig fase, og det må gjø res 
fort lø pen de vur de rin ger av de mest hen sikts-
mes si ge ru ti ne ne for pa si ent hånd te ring.

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

Mott att 25.3.2020, før s te re vi sjon inn sendt 29.3.2020, 
 godkjent 30.3.2020.

at si den man ge pa si en ter med akut e ma ge-
smer ter ofte en der opp med en CT-un der sø-
kel se i for lø pet, bør man un der den ne epi de-
mi en vur de re pri mært å gjø re CT tho rax, 
 ab do men og bek ken, i ste det for ul tra lyd un-
der sø kel se og kon ven sjo nell rønt gen tho rax.

Tid lig mis tan ke om covid-19 er vik tig for 
rask dia gnos tikk og for å re du se re smit e -
risiko. Da vår pa si ent ble inn lagt, var det al le-
re de opp ret et ru ti ner for tid lig vur de ring av 
smit e ri si ko hos alle pa si en ter som kom til 
akut mot ak (pre tria ge ring). I den ne vur de-
rin gen inn går spørs mål om rei se anam ne se 
og even tu ell nær kon takt med per so ner med 
på vist covid-19. Det er lagt opp til «overtriage», 
og en stor an del av pa si en te ne blir iso lert med 

ny rer og blæ re. I en stu die ble det rap por tert 
at epi tel cel ler i ile um had de svært høy an del 
ACE2-re sep to rer (30 %, mot 1 % i lun ge ne) (14).

På bak grunn av vår er fa ring så langt med 
covid-19-pan de mi en har vi end ret ru ti ne ne 
ved av de lin ge ne for ra dio lo gi og for gastro- og 
barne kir ur gi. Alle pa si en ter med uav klar te 
smer ter i øvre del av bu ken og alle med ma-
ge smer ter (uav hen gig av lo ka li sa sjon) med 
sam ti dig fe ber be hand les som dråpesmitetil-
feller inn til prø ve svar for covid-19 fore lig ger. 
Si den de ty pis ke covid-19-fun ne ne ikke nød-
ven dig vis er lo ka li sert ba salt i lun ge ne, ut fø-
res nå også CT tho rax sam ti dig med CT ab do-
men og bek ken. Det te med fø rer ikke mye 
eks tra tids bruk i CT-ma ski nen. Vi me ner også 
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Covid-19 med ned satt lukte- og 
smaks sans som enes te symp tom

Et ek te par opp lev de at ko nen fikk 
mang len de luk te sans og man nen 
fikk mang len de smaks sans noen 
 da ger et er nær kon takt med en 
covid-19-smit et per son. De had de 
in gen and re symp to mer, men fikk 
beg ge to på vist sars-CoV-2.

En kvin ne i 60-åre ne stek te vaf er og 
re ager te på at hun ikke kjen te den 
gode vaf el luk ten. Hen nes svi ger far 
var inn lagt på sy ke hus med på vist 
covid-19, og hun had de vært i nær-
kon takt med ham 17 da ger før. Via 

me dia var hun blitt opp merk som på at tap av 
luk te sans (anos mi) kun ne være et symp tom. 
Hun var fra tid li ge re frisk og had de ald ri hatt 
lukt- el ler smaks for styr rel ser el ler nese/bi  hule-
pla ger, og bruk te in gen fas te me di si ner. Hun 
had de hver ken fe ber, sår hals, hos te el ler 
puste van s ker. Ved nær me re ett er tan ke kom 
hun frem til at anos mi en had de vart i ti da ger. 
Dett e, kom bi nert med nær for bin del se til et 
be kref tet covid-19-til fel le og sta tus som hel se-
per so nell, gjor de at hun ble tes tet. Prø ven var 

po si tiv for sars-CoV-2-RNA. Pa si en ten opp lev de 
in gen and re symp to mer enn to tal anos mi, og 
både smaks sans og ap pe titt var uend ret. 16 
da ger ett er at luk te san sen for svant, kun ne pa-
si en ten kjen ne luk ten av en deo do rant.

Pa si en tens mann, også han i 60-åre ne, opp-
lev de å mis te smaks san sen full sten dig (age usi) 
i ni da ger. Han had de vært i kon takt med sin 
far ti og syv da ger før symp tom de but i til legg 
til kon takt med sin kone. Han had de ikke 
hoste, sår hals el ler luft veis symp to mer. Både 
luk te  sans og ap pe titt var uend ret. Fra tid li -
gere var han ope rert med Billroth-II for ma ge-
sår. Av fas te me di si ner bruk te han ezomepra-
zol 40 mg dag lig mot øso fa gitt, rivaroksaban 
20 mg dag lig for at rie fim mer og vi ta min B12-
in jek sjo ner (1 mg) hver 6. uke som sub sti tu-
sjons be hand ling. Hel ler ikke han had de tid li-
ge re hatt lukt- el ler smaks for styr rel ser el ler 
nese/bi hu le-pla ger. Si den han var nær kon takt 
til to be kref te de til fel ler av covid-19 og had de 
to tal ageusi, ble han tes tet for sars-CoV-2-RNA. 
Re sul ta tet var po si tivt. Den ti en de da gen mer-
ket han søt og syr lig smak av jord bær og ett er 
13 da ger sma ken av god laps kaus (uma mi).

Ved nær me re ut spør ring kom det frem at 
også fa ren/svi ger fa ren, som er i 90-åre ne, 
 had de end ret smaks sans (dysgeusi). Brød 
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Mik ro bio lo gisk av de ling
Smitt e vern sek sjo nen, Fagavdelingen
Sy ke hu set i Vestfold

smak te papp, og søt mat og drikke, som han 
van lig vis lik te godt, smak te alt for søtt. Han 
rap por ter te også om ned satt mat lyst. Dis se 
symp to me ne had de kom met ett er symp tom-
de but og ett er at han tes tet po si tivt for sars-
CoV-2, men nøy ak tig tids punkt er usik kert. 
Han had de også tung pus tet het, hos te og fe-
ber fø lel se.

Prø ve ne fra alle pa si en te ne ble ana ly sert for 
sars-CoV-2-RNA (E-ge net) ved Mik ro bio lo gisk 
av de ling ved Sy ke hu set i Vestfold med in- house 
re vers transkriptase-PCR i hen hold til an be falt 
me to de (1). Prø ve ne ble tatt (med Transwab) fra 
svelg og nasofarynks (far/svi ger far og svi ger-
datt er) el ler kun nasofarynks (sønn) på hhv. 
dag 5, 11 og 9 ett er symp tom de but. Dis se var 
po si ti ve med Ct-ver di er på hen holds vis 16,8, 
20,7 og 30,5 (øken de ver di med syn ken de vi rus-
kon sen tra sjon). Ba sert på data fra lo kal va li de-
ring av ana ly sen in di ke rer Ct-ver di ene at an tal-
let vi rus ko pi er per mik ro li ter i prø ve ne va -
rierte fra cir ka 2 · 106 hos far til 75 hos sønn.

Dis ku sjon

Re gje rin gens stra te gi for å be kjem pe ut brud-
det av covid-19 i Norge er ba sert på at hver 
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smitt et per son mak si malt skal smitt e én per-
son (2). Det er der for vik tig å iden ti fi se re fest 
mu lig smitt e de og iso le re dis se til de har inn til 
én ukes symp tom fri het (3). Mo del le ring av 
smitt e spred ning ba sert på kli nis ke data fra 
Kina ty der på at per so ner med få el ler in gen 
symp to mer kan være smitt e bæ re re (4). Det er 
der for av be tyd ning også å iden ti fi se re slike 
per so ner. Kri te ri er for å tes te for sars-CoV-2 i 
Norge per 1. ap ril 2020 er akutt luft veis in fek-
sjon med fe ber, hos te el ler tung pus tet het hos 
ut valg te grup per, der iblant hel se per so nell, 
som også kan vur de res for tes ting ved mil de re 
akutt e luft veis symp to mer (5). Til sva ren de be-
nytt es kri te ri et akutt re spi ra sjons syk dom (acu te 
re spi ra tory ill ness) i Ver dens hel se or ga ni sa-
sjons ka sus de fi ni sjon (6, 7). Per so ner med 
akutt luft veis in fek sjon som ikke om fatt es av 
test kri te ri e ne, an be fa les å hol de seg hjem me 
inn til ett døgns symp tom fri het (8). Rå de ne fav-
ner imid ler tid ikke per so ner som har anos mi 
el ler ageusi som enes te symp tom. Våre ka sui-
stik ker ty der på at slike per so ner kan ut gjø re 
smitt e kil der som per i dag går un der ra da ren.

In ter na sjo na le er fa rin ger
En forsk nings grup pe i Milano pub li ser te ny lig 
en tverr snitts un der sø kel se på fore koms ten av 
lukt- og smaks for styr rel ser hos 59 sars-CoV-2-
po si ti ve hos pi ta li ser te pa si en ter. Stu di en vis te 
at 34 % had de en slik for styr rel se, 20 % før inn-
leg gel se og 14 % ett er inn leg gel se (9). Media 
har også rap por tert om kli nis ke er fa rin ger 
som ty der på at anos mi og ageusi kan være 
van li ge symp to mer hos el lers mil de til fel ler 
av covid-19 (10, 11). Hend rik Streeck, en tysk 
pro fes sor i vi ro lo gi, utt al te ny lig til Frank fur-

ter Allgemeine Zeitung at minst to tre de ler av 
alle in fi ser te (n > 100 som ikke var inn lagt på 
sy ke hus) be skri ver tap av lukt og smak (10).

Pro fes sor Clai re Hopkins, pre si dent i British 
As so cia ti on of Otorhinolaryngology, un der-
stre ker at slike symp to mer har blitt ob ser vert 
hos smitt e de per so ner uten and re klas sis ke 
symp to mer i Stor bri tan nia, USA, Frank ri ke og 
Nord-Italia (11). Hun utt ryk ker be kym ring for 
at dis se kan være skjul te bæ re re og smitt e spre-
de re av vi ru set og fore slår at per so ner med 
slike symp to mer bur de iso le re seg selv i minst 
syv da ger (11). Til sva ren de har ame ri kans ke 
øre-nese-hals-spe sia lis ter fore slått at anos mi, 
hyposmi og dysgeusi i fra vær av and re for kla-
ren de til stan der leg ges til på lis ten over sym-
p to mer som skal gi mis tan ke om covid-19, og 
at tes ting og iso le ring bør vur de res (12).

ACE2-re sep to rer  
i nese- og munn slim hin ne
Peng Zhou og med ar bei de re iden ti fi ser te og 
ka rak te ri ser te det nye ko ro na vi ru set (sars-
CoV-2) i tids skrif tet Nature 3. feb ruar 2020 (13). 
For fatt er ne be kref tet også at sars-CoV-2 bruk te 
den sam me re sep to ren, an gio ten sin kon ver te-
ren de en zym 2 (ACE2), som sars-CoV for å 
kom me inn i cel len. I en fore lø pig ikke-fag -
felle vur dert rap port hev des det at an tall og 
an del ACE2-ut tryk ken de cel ler i nese- og 
munn vev er sam men lign ba re med de til sva-
ren de i lun ge vev og tykk tarm (14, 15), og for-
fatt er ne lu rer på om nese- og munn vev kan 
være det før s te som in fi se res av sars-CoV-2 (14). 
Dis se re sul ta te ne støtt es del vis av en an nen 
pub li ka sjon som vis te at ACE2-re sep to ren var 
utt rykt på munn slim hin nen, spe si elt i tunge-

epitelceller (16). I en fore lø pig siste ikke-fag -
felle vur dert rap port hev des det at støtt e cel ler 
for lukte epi te let, stam cel ler og re spi ra to risk 
epi tel i ne sen utrykker to ge ner som er in vol-
vert i trans por ten av sars-CoV-2 inn i cel len, 
nem lig ACE2 og TMPRSS2, og at dett e kan være 
mu li ge me ka nis mer som gjør at sars-CoV-2- 
infek sjon kan føre til anos mi (17).

Kon klu sjon
En øken de meng de em pi ris ke data og en kel te 
pub li ka sjo ner ty der på at lukt- og smaks for styr-
rel ser kan være symp to mer på covid-19, uav-
hen gig av el ler sam ti dig med klas sis ke sym pto-
mer. Be gren se de data ty der på at sars-CoV-2 kan 
in fi se re munn- og ne se slim hin ner. Våre ka sui-
stik ker vi ser at pa si en ter med sars-CoV-2-in fek-
sjon kan ha tap av smak- el ler luk te sans som 
enes te symp tom. I sum kan dis se fore lø pi ge 
fun ne ne på vir ke frem ti dig forsk ning, dia gnos-
tikk, fore byg ging og be hand ling av covid-19. 
Nors ke hel se myn dig he ter bør  vur de re om iso-
lert lukt- og/el ler smaks for styr  relse bør være 
til strek ke lig grunn lag for tes ting av covid-19 
og/el ler iso le ring for å be gren se smitt e.

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

Takk til pa si en te ne for vik tig og godt sam ar beid, kom-
mu ne over le gen i Tøns berg for godt sam ar beid om prø ve-
ta king og opp føl ging av po si ti ve prø ve svar, og In ger Lill 
An tho ni sen ved Mik ro bio lo gisk av de ling for bi stand med 
tolk ning av mo le ky lær bio lo gis ke ana ly se re sul ta ter.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 30.3.2020, før s te re vi sjon inn sendt 31.3.2020, 
 godkjent 3.4.2020.
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Covid-19 på vist hos eld re kvin ne 
med akutt funk sjons svikt

En kvin ne i slut en av 80-åre ne ble 
hen vist til le ge vakt på grunn av 
akut funk sjons svikt med fall og 
øken de for vir ring. To døgn se ne re ble 
det på vist sars-CoV-2. Man ge eld re 
og be bo e re på sy ke hjem er sår ba re 
for funk sjons svikt ved akut syk dom. 
Hel se per so nell må være opp merk-
som me på at slike symp to mer kan 
være for år sa ket av covid-19.

En kvin ne i slut en av 80-åre ne had de 
blit fun net hjem me på gul vet, og 
hjem me sy ke plei en opp fat et henne 
som mer for vir ret enn hun plei de å 
være. Da gen før had de hun blitt 
mer svim mel enn van lig og tet i 

ne sen, men for øv rig had de hun in gen tegn 
på in fek sjon. Hun ble frak tet i am bu lan se til 
le ge vak ten for un der sø kel se.

På le ge vak ten var pa si en ten afe bril med 
blod trykk og puls i nor mal om rå det. Hun 
treng te be ty de lig støt e ved mo bi li se ring. Re-
sul tat av nev ro lo gisk un der sø kel se var upå fal-

len de. Man vur der te inn leg gel se på kom mu-
nal akut døgn en het, men det ras ke funk-
sjons ta pet var uav klart, og pa si en ten ble hen-
vist til akut mot a ket på lo kal sy ke hu set for 
sup ple ren de dia gnos tikk.

Pa si en ten bod de ale ne, var mo bi li sert med 
rul la tor og gikk på dag sen ter fle re da ger i 
uken. Hun had de mild kog ni tiv svikt. Et år 
tid li ge re had de hun blitt be hand let med 
transkateter-aortaklaffimplantasjon, og kon-
troll med ek ko kar dio gra fi vis te vel fun ge ren de 
aor ta ven til og god venst re ven trik kel funk-
sjon. Grun net post ope ra tivt to talt at rio ven tri-
ku lært blokk had de hun fåt im plan tert pace-
ma ker. Hun had de polymyalgia revmatika, 
os teo po ro se og fle re tid li ge re kom pre sjons-
frak tu rer. Av fas te me di ka men ter tok hun me-
to pro lol (de pot ab let er), pantoprazol, ace tyl-
sa li syl sy re og D-vi ta min- og kal si um til skudd. 
Noen uker før den ak tu el le inn leg gel sen be-
søk te pa si en ten fall po li kli nik ken på lo kal  syke-
hu set på grunn av svim mel het og fall ten dens. 
Hun skå ret da 27 av 30 po eng på MMSE-test 
(mini men tal sta tus eva lue ring) og 5 av 5 po-
eng på klok ke test, og ble vur dert til å ha mild 
kog ni tiv svikt. Gang has tig he ten med rul la tor 
var 0,6 me ter per se kund, og hun opp nåd de 
4 av 12 po eng på SPPB-test (short phys i cal per-
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for man ce bat ery), noe som in di ker te skrø pe-
lig het med økt ri si ko for fall og funk sjons-
svikt. Det ble vur dert at or to sta tis me og be-
nign pa rok sys mal po si sjons ver ti go var sann-
syn li ge år sa ker til funk sjons ned set el sen.

Ved un der sø kel se i akut mot a ket var pa -
sien ten des ori en tert og gjor de dår lig rede for 
hen del ses for lø pet. Hun had de kropps tem pe-
ra tur på 38,3 °C, tør re slim hin ner og øde mer i 
bena. Hun had de 0,5 li ter rest urin. Man fant 
in gen frem med ly der over lun ge ne, men mu lig 
dem pet re spi ra sjons lyd på venst re side. Re spi-
ra sjo nen var ube svæ ret med fre kvens 17 pust/
min (re fe ran se om rå de 14 – 19 pust/min) og pe-
ri fer ok sy gen met ning (SpO2) 95 % (> 95 %). Hun 
opp fyl te et av tre kri te ri er (men tal end ring) 
på qSOFA-skå rings verk tøy et (quick sep sis- 
related or gan fail ure as sess ment). Re sul ta ter av 
øv ri ge kli nis ke og nev ro lo gis ke un der sø kel ser 
var upå fal len de. Elek tro kar di o gram met var 
uend ret fra tid li ge re.

Blod prø ve ne vis te Hb 11,5 g/dl (11,7 – 15,3 g/dl), 
CRP 12 mg/l (0 – 4 mg/l), SR 23 mm/t (1 – 12 mm/t), 
nor ma le ver di er for leu ko cyt er, lym fo cyt er 
og trom bo cyt er, fer ri tin 66 µg/l (30 – 400 µg/l) 
og krea ti nin 79 µmol/l (45 – 90 µmol/l). Pa si en-
ten had de nor ma le elek tro lyt-, le ver- og gal-
le ver di er. Urinstiks vis te ut slag på blod og 
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leu ko cyt er, men urin dyrk ning vis te in gen 
opp vekst. Rønt gen av lun ge ne vis te noe 
pleuravæske på venst re side, men in gen in fil-
tra ter.

Dif e ren si al dia gno ser vur dert i akut mot a-
ket var cys tit, de hyd re ring og vi ral luft veis -
infek sjon. Pa si en ten fikk in tra ve nøs væs ke til-
før sel og ble over flyt tet til akuttgeriatrisk 
sen ge post.

Da gen et ter inn leg gel sen var pa si en ten 
glemsk, men uten ut alt opp merk som hets-
svikt. Hun kla get over for ver ring av svim mel-
het, men frem stod ikke akut syk. Si den hun 
var tet i ne sen og ble inn lagt med akut funk-
sjons svikt uten på vist år sak, ble det tat naso-
farynksprøve for ak tu el le luftveismikrober, 
in klu dert sars-CoV-2. Hun ble sam ti dig dråpe-
smiteisolert. På dag 2 et er inn leg gel sen be-
kref tet vi ro lo gisk un der sø kel se at pa si en ten 
var po si tiv for sars-CoV-2, og i hen hold til ru-
ti ne ble hun flyt et til in fek sjons me di sinsk 
sen ge post.

Pa si en ten had de frem de les ver ken luft veis-
symp to mer, dia ré el ler ma ge smer ter, men var 
pla get av svim mel het og fat ig ue. Hun had de 
va ri e ren de tem pe ra tur og ok sy gen met ning 
på hen holds vis 35 – 38 °C og 91 – 97 %. Det var 
ikke be hov for ok sy gen til før sel. CRP steg til 
54 mg/l, med nor ma le leu ko cyt- og lym fo cyt-
ver di er. Pa si en ten var med tat og av kref tet og 
fikk næ rings drik ker og in tra ve nøs væs ke til-
før sel. Hun kom seg grad vis i lø pet av opp hol-

det, men var hele ti den pla get med ro ta to risk 
svim mel het som hun selv be skrev som for ver-
ring av kjent be nign pa rok sys mal po si sjons-
ver ti go.

Pa si en ten føl te seg ut rygg med tan ke på 
hjem rei se, og ti da ger et er inn leg gel sen ble 
hun skre vet ut til kort ids plass i kom mu nen 
med fort sat smit e iso le ring før hun reis te 
hjem til egen bo lig.

Dis ku sjon

Vi pre sen te rer her en av de før s te sy ke hus inn-
lag te pa si en te ne i Norge med covid-19. De van-
lig ste rap por ter te symp to me ne ved covid-19 
er fe ber, tung pust, hos te, fat ig ue, ma ge smer-
ter, dia ré og ned sat mat lyst (1, 2).

Hos eld re og skrø pe li ge per so ner kan akut 
syk dom gi symp to mer fra or gan sy ste mer som 
al le re de er svek ket (3, 4). Re du ser te fy sio lo -
giske re ser ver gjør at akut e på kjen nin ger blir 
symp tom gi ven de på et tid li ge re sta di um enn 
hos mer ro bus te per so ner (4). Sars-CoV-2-in-
fek sjon gav ikke vår pa si ent luft veis pla ger, 
men på virk nin gen var til strek ke lig til at hun 
falt, ble mer for vir ret og ikke klar te seg hjem-
me (5). Om fan get av slik syk doms pre sen ta-
sjon ved covid-19 er lite kart lagt.

Le ge vak ten vur de rer ofte pa si en ter i til fel ler 
der hjem me tje nes ten el ler på rø ren de opp le-
ver en end ring i per so nens til stand. Kli nis ke 

funn kan være spar som me, og anam ne se opp-
ta ket van ske lig. Gode komparentopplysnin-
ger er vik tig. Raskt funk sjons tap kan skyl des 
al vor lig til grunn lig gen de pa to lo gi, og inn leg-
gel se er ofte in di sert.

Fra pa si en ten ble akut syk og til covid-19 
ble be kref tet, had de hun kon takt med man ge 
hel se ar bei de re, og fle re an sat e ble sat i ka-
ran te ne. Vår pa si ent bi dro til at ru ti ne ne for 
pre tria ge ring i akut mot a ket ble end ret, slik 
at pa si en ter med akut funk sjons svikt el ler 
de li ri um hånd te res på ene rom med dråpe-
smiteregime.

Pro gno sen hos mul ti syke eld re med co-
vid-19 er ikke all tid håp løs, og de al ler fles te 
blir fris ke igjen (6). Vår pa si ent kun ne skri ves 
ut til eget hjem tross høy al der og skrø pe lig-
het.

Man ge hjem me bo en de eld re og be bo e re på 
sy ke hjem er sår ba re for fy sisk og kog ni tiv 
funk sjons svikt ved akut syk dom. Hel se per so-
nell i både før s te lin je- og spe sia list hel se tje nes-
ten må der for være opp merk som me på at 
raskt funk sjons tap, fall og de li ri um kan være 
for år sa ket av covid-19.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 3.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 7.4.2020, 
 godkjent 8.4.2020.
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Akutt lungesviktsyndrom  
hos covid-19-pa si ent med  
ne ga ti ve nasofarynksprøver

En kvin ne i 40-åre ne som ble inn-
lagt et er tre ukers sy ke his to rie 
med luft veis in fek sjon, ut vik let 
al vor lig akut lungesviktsyndrom. 
Nasofarynksprøver tat dag 1 og 3 
et er inn leg gel se var ne ga ti ve for 
sars-CoV-2-vi ru set, mens bron ko -
alveo lær skyl ling var po si tiv. Vi an tar 
det e skyl des at pa si en ten had de 
slut et å fri gjø re vi rus i øvre luft vei er 
grun net lang tid fra symp tom de but 
til tes ting.

En el lers ak tiv kvin ne i 40-åre ne ble 
inn lagt med tre ukers sy ke his to rie 
med in flu en sa lig nen de symp to mer 
og fe ber. Pa si en ten var dia gnos ti-
sert med kost re gu lert dia be tes mel-
litus type II og hy po ty reo se. 20 år 

tid li ge re had de pa si en ten fått på vist en mo de-
rat ob struk tiv ven ti la sjons inn skrenk ning 
med FEV1 (for sert eks pi ra to risk vo lum ett er ett 
se kund) på cir ka 65 % av for ven tet. Den ne var 
uend ret ved siste spi ro me tri for ti år si den. 
Pa si en ten had de vært dag lig røy ker i 25 år og 
slutt et å røy ke syv år før inn leg gel sen. Hun ble 

be hand let med det po ten si elt im mun sup pri-
me ren de me di ka men tet rituksimab for mul-
tip pel skle ro se, med me di ka ment in fu sjon 
hver 6. må ned. For ri ge in fu sjon var gitt fire 
må ne der før inn leg gel sen.

Pa si en ten had de iso lert seg hjem me si den 
symp tom de but pga. den ny lig opp ståt te 
covid-19-epi de mi en. De siste 2 – 3 da ge ne før 
inn leg gel sen had de hun fått ned satt all menn-
til stand og tatt til seg lite mat og væs ke. Det 
var ikke be skre vet kval me, opp kast, smer ter 
el ler smaks end rin ger. Ved inn leg gel se var pa-
si en ten sløv og kon fus. I am bu lan sen var lig-
gen de flatt blod trykk målt til 117/76 mm Hg og 
tem pe ra tur til 39,2 °C av fast le ge (an tatt øre-
tem pe ra tur). Ved inn leg gel sen var re spi ra-
sjons fre kven sen på ca. 30 per mi nutt og ok sy-
gen met nin gen med 5 l ok sy gen på mas ke ca. 
90 %. Hjer te fre kven sen var ca. 100 per mi nutt, 
og ikke-in va sivt blod trykk ble målt til 101/74 
mm Hg med lett Trendelenburgs leie og på gå-
en de væs ke be hand ling. Øre tem pe ra tur var 
37,7 °C . Rønt gen tho rax vis te ut bred te flekk-
vi se for tet nin ger bi la te ralt, som sam men med 
det kli nis ke bil det gjor de at dia gno sen akutt 
lungesviktsyndrom (acu te re spi ra tory dis tress 
syn drome, ARDS) ble stilt. Tross pa  sien tens 
kon fu se til stand ble det ikke tatt CT ca put el-
ler gjen nom ført spi nal punk sjon, da man tol-
ket symp to me ne som se kun dært til al vor lig 

MA RIT TEIGEN HAUGE
Kli nikk for dia gnos tikk
Hel se Møre og Roms dal

EI NAR NILSEN
Kli nikk for dia gnos tikk
Hel se Møre og Roms dal

TROND NORD SETH
trond.nordseth@ntnu.no
Kli nikk for akutt be hand ling
Hel se Møre og Roms dal

Kli nikk for akutt- og mott aks me di sin
St. Olavs hos pi tal

Institutt for sir ku la sjon og bil de dia gnos tikk
Fa kul tet for hel se vi ten skap og me di sin
NTNU

pneu mo ni. Det var in gen and re nev ro lo gis ke 
symp to mer. Vi an tar at smitt e re gi met og da-
væ ren de usik ker het rundt hvor vidt smitt e 
med sars-CoV-2 skul le iso le res som  drå pe- el ler 
luft smitt e, også kan ha på vir ket vur de rin gen 
om å av stå fra å ut fø re CT.

La bo ra to rie ana ly ser fra inn komst frem går 
av ta bell 1. Pa si en ten had de en me ta bolsk al-
ka lo se som kan skyl des en re spi ra sjons svikt 
over noe tid, med re nal kom pen sa sjon. Pa -
sien ten frem sto hy po vo le misk, og en kom-
pen sa to risk hyperaldosteronisme kan også ha 
bi dratt til al ka lo se og hy po ka le mi. Det ble gitt 
an ti vi ral be hand ling uten for god kjent in di ka-
sjon (off-la bel) i form av lopinavir/ritonavir og 
hydroksyklorokin. På bak grunn av pa si en tens 
kri tis ke til stand ble det star tet be hand ling 
med cefotaksim og ciprofloksacin mot en mu-
lig se kun dær bak te ri ell pneu mo ni, ett er at 
prø ver var sik ret.

Pa si en ten ble dråpesmitteisolert på in ten-
siv av de lin gen grun net mis tenkt covid-19- 
infek sjon, og det ble tatt nasofarynksprøve til 
po ly me ra se kje de re ak sjons (PCR)-un der sø -
kelse for sars-CoV-2. Med det ak tu el le kli nis ke 
bil det ville pa si en ten van lig vis ha fått be hand-
ling med ikke-in va siv ven ti la sjons støtt e (NIV). 
Pa si en ten på fø res da en mas ke som sitt er tett 
over munn og nese par ti, og pa si en tens egen 
re spi ra sjon får støtt e av en re spi ra tor. Slik be-
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hand ling ble ikke gitt, da spred ning av aero-
so ler i rom met var an tatt å kun ne øke smitt e-
fa ren for de an satt e. Ett er 18 ti mer var til stan-
den for ver ret, med re spi ra sjons fre kvens på ca. 
40 per mi nutt og pe ri fer ok sy gen met ning på 
90 % med 10 l ok sy gen på mas ke med re ser-
voar. Med per so na let på kledd for luft smitt e 
og bruk av FFP3-mas ke, som er en filt re ren de 
halv mas ke med høy es te be skytt el ses grad mot 
par tik ler, ble pa si en ten in tu bert uten kom pli-
ka sjo ner. Grun net ved va ren de høyt ok sy gen-
be hov ett er in tu ba sjon (pO2(a)/FiO2-ra tio < 10) 
ble pa si en ten lagt i mage leie. De før s te tre 
døg ne ne ett er in tu ba sjon fikk pa si en ten in fu-
sjon med mus kel re lak se ren de mid del (cisa-
tracurium) for å bedre sam ar beid med re s-
pira tor og sam ti dig be gren se smitt e ri si ko. 
Alle kob lin ger mel lom endotrakealtube og 
re spi ra tor ble grun dig tei pet for å unn gå 
spred ning av aero so ler i luf ten om fra kob ling 
skul le skje ved et uhell (fi gur 1).

Før s te nasofarynksprøve var ne ga tiv for 
sars-CoV-2, men på grunn av sterk kli nisk mis-
tan ke om koronaviruspneumoni ble det gjen-
nom ført bron ko al veo lær skyl ling (BAL). 
 Den ne var po si tiv for vi rus ved PCR-un der sø-
kel se rett et mot E-ge net hos betakoronavirus. 
Eks po nen ti ell am pli fi ka sjon star tet ett er 16 
syk lu ser (Ct-ver di), noe som til sva rer svært 
høy vi rus meng de. Ny nasofarynksprøve tatt 
ca. 40 ti mer ett er inn komst var også ne ga tiv. 
Pa si en ten mott ok re spi ra tor be hand ling i hen-
hold til ret nings lin jer for be hand ling av akutt 
lungesviktsyndrom, og hun had de be hov for 
mage leie om trent 16 ti mer i døg net i syv av de 
åtte før s te da ge ne av in ten siv be hand lin gen 
(1). Det ble gitt 45 – 55 % ok sy gen i in spi ra sjons-
luf ten i den ne pe ri oden, med ok sy gen met-
ning rundt 90 % og inn stilt po si tivt en de ek spi-
ra to risk trykk (PEEP) på 12 – 14 cmH2O. I for lø-
pet had de hun nor mal ny re funk sjon, men en 
for bi gå en de le ver svikt og høy se rum-fer ri tin 
med mak si mal ver di 1 189 µg/l (re fe ran se 
23 – 431 µg/l) dag 10. Pa si en ten ble eks tu bert 
dag 14, men grun net akutt inn sett en de la-
rynks ødem og stri dor ble hun reintubert, og 
det ble gjen nom ført kir ur gisk tra keo sto mi 
sam me dag. Dag 18 ble hun de ka ny lert. Pa -
sien ten er på pub li se rings tids punk tet over-
flytt et til pandemisengepost og er i bed ring.

Dis ku sjon

At pa si en ten tes tet ne ga tivt for sars-CoV-2 i to 
nasofarynksprøver, men had de svært høye 
 vi rus ni vå er i væs ke ved bron ko al veo lær skyl-
ling, kan vir ke over ras ken de. Imid ler tid er det 
vist at meng den vi rus i øvre luft vei er er høy 

Ta bell 1  Blod prø ve svar ved inn leg gel se i sy ke hus. Av vi ken de ver di er er ut he vet.

Analyse Innleggelsesdagen Referanseområde (voksne)

Hemoglobin (g/100 ml) 13,7 12,0 – 14,7

Leukocytter (· 109/l) 4,5 3,9 – 9,5

Differensialtelling maskinelt (· 109/l)

 Nøytrofile granulocytter 3,6 1,5 – 5,7

 Lymfocytter 0,7 1,3 – 3,4

 Monocytter 0,13 0,31 – 0,92

 Eosinofile granulocytter 0,00 0,00 – 0,40

 Basofile granulocytter 0,01 0,00 – 0,10

Trombocytter (· 109/l) 300 145 – 390

Erytrocytter (· 1012/l) 4,9 3,9 – 5,1

MCV (fl) 85 84 – 97

APTT (sek.) 40 30 – 42

CRP (mg/l) 123 0 – 4

PT-INR 1,3 0,8 – 1,2

Fibrinogen (g/l) 6,1 2,0 – 4,0

D-dimer (mg/l) 2,9 0,0 – 0,4

Albumin (g/l) 29 36 – 45

Laktatdehydrogenase (U/l) 820 105 – 205

Kreatinin (µmol/l) 58 45 – 90

GFR-estimert (ml/min) 106

Bilirubin total (µmol/l) 17 5 – 25

Alkalisk fosfatase (U/l) 50 35 – 105

Amylase (U/l) 25 25 – 120

ASAT (U/l) 35 15 – 35

ALAT (U/l) 15 10 – 45

GT (U/l) 25 10 – 75

Troponin T (ng/l) <5 0 – 14

Kalium (mmol/l) 3,3 3,5 – 5,1

Natrium (mmol/l) 137 137 – 145

Klorid (mmol/l) 96 95 – 105

Ionisert kalsium (mmol/l) 0,82 1,14 – 1,28

Arteriell blodgass

 pH 7,51 7,35 – 7,45

 Aktuell bikarbonat (mmol/l) 42,1 22,0 – 26,0

 pO2 (kPa) 7,4 11,0 – 14,0

 pCO2 (kPa) 7,3 4,5 – 6,0

 Laktat (mmol/l) 1,9 0,5 – 1,6

 Baseoverskudd (mmol/l) 19 -3 – 3

 Glukose (mmol/l) 22,4 4,0 – 6,0
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de før s te da ge ne ett er syk doms de but, for der-
ett er å falle raskt (2, 3). Når pa si en ten får virus-
pneumoni, kan ni vå ene være lave og ikke 
mål ba re. Det er vik tig at hel se per so nell og 
la bo ra to ri er kjen ner til dett e, da det på bak-
grunn av ne ga ti ve nasofarynksprøver ble vur-
dert å re du se re iso le rings til tak. Dett e ville i så 
fall gitt be ty de lig økt smittespredningsrisiko 
blant per so na let in vol vert i be hand lin gen, og 
fle re ville ha blitt satt i ka ran te ne. Det er el lers 
usik kert i hvil ken grad pa si en ten var immun-
supprimert pga. rituksimab, og om dett e sam-
men med un der lig gen de lun ge syk dom bi dro 
til at hun ble kri tisk syk.

Fle re be hand lings mes si ge av vei nin ger måt-
te gjø res av hen syn til smitt e fa re blant per so-
na let. Pa si en ten fikk ikke be hand ling med 
ikke-in va siv ven ti la sjons støtt e før in tu ba sjon 
til tross for klar kli nisk in di ka sjon. Av ven ning 
fra re spi ra tor ble kom pli sert ved at slik ven ti-
la sjons støtt e hel ler ikke var ak tu elt ved eks tu-
ba sjon, noe som også sen ket ters ke len for 
tra keo sto mi. For å be gren se ri si ko for ak si den-
tell eks tu ba sjon el ler re spi ra tor fra kob ling ga 
vi ga dy pe re se da sjon enn det som er van lig 
prak sis. En ak si den tell re spi ra tor fra kob ling 
når per so na let ikke var til strek ke lig be skytt et, 
ville ha med ført smitt e ri si ko og ka ran te ne, 
med kon se kven ser for be man ning. Snu ing 
mel lom mage leie og rygg leie to gan ger i døg-
net var en ri si ko si tua sjon for slike hen del ser. 
Ved be hand lings opp start var det ikke til strek-
ke lig an tall FFP2- og FFP3-mas ker til gjen ge lig 

til at alle kun ne ha på seg dett e un der slike 
pro se dy rer, noe som skap te fle re dis ku sjo ner 
blant per so na let. Pa si en ten fikk også in fu sjon 
med et mus kel re lak se ren de mid del i ett døgn 
mer enn det som er an be falt, av hen syn til å 
bedre re spi ra tor sam ar beid og re du se re smit-
te fa re. Imid ler tid tror vi ikke at dis se be hand-
lings mes si ge føl ge ne vil få lang sik ti ge kon se-
kven ser for pa si en ten.

Vi star tet pro ses sen med å pub li se re ka sui-
stik ken før pa si en ten ble sam tyk ke kom pe-
tent, med sam tyk ke fra nær mes te på rø ren de. 
Etisk var dett e be grun net i smitt e vern hen syn, 
da kunn skap om falskt ne ga ti ve nasofarynks-
prøver kan ha be tyd ning for vur de ring av 
smitt e ri si ko om det el lers er kli nis ke hol de-
punk ter for viruspneumoni grun net sars-
CoV-2.

Dett e var den før s te re spi ra tor pa si en ten 
med covid-19 på vårt sy ke hus. Der for mått e 
det tas en rek ke av vei nin ger rundt smitt e vern-
hen syn sett opp mot be hand lings kva li tet. Vi 
hå per vår ka sui stikk kan være av nytt e for 
Tids skrif tets le se re, ikke minst at ne ga ti ve 
nasofarynksprøver ved en lang va rig sy ke his-
to rie ikke nød ven dig vis ute luk ker sars-CoV-
2-viruspneumoni.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 1.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 9.4.2020, 
 godkjent 10.4.2020.

Fi gur 1  Tei ping av re spi ra tor kob lin ger for å unn gå 
spred ning av aero so ler i rom met ved ak si den tell 
fra kob ling
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Covid-19 med stil le hypoksemi

En kel te covid-19-pa si en ter fal le rer 
raskt og til sy ne la ten de uten for var-
sel. Det e gjel der også re la tivt unge 
pa si en ter som er tid li ge re fris ke el ler 
har be skjed ne til leggs syk dom mer. 
Vi be skri ver her et slikt til fel le, der en 
mann i 60-åre ne ut vik let en raskt 
pro gre die ren de re spi ra sjons svikt 
med al vor lig hy pok si.

En mann i 60-åre ne had de et ter 
hjem komst fra ski fe rie i Mel lom- 
Euro pa vært slapp og hatt fe ber og 
hos te. Ett er ni da ger med syk dom 
kon tak tet på rø ren de fast le ge kon to-
ret og lur te på om man nen bur de 

vur de res av lege. På rø ren de gav på te le fo nen 
ikke inn trykk av at det has tet. Mel din gen var 
at den syke var noe tung pus tet, men had de 
spist godt til mid dag og se ne re du sjet. Han 
smil te og så på TV, og var litt bedre enn da gen 
før. Le gen fikk li ke vel en for uro li gen de fø lel se 
og dro på sy ke be søk.

Ved un der sø kel se var pa si en ten cya no tisk, 

men tap pert smi len de. Han var ro lig, vir ket 
ikke vel dig an strengt og sam ar bei det fint. 
Han pus tet nes ten lyd løst. Un der aus kul ta sjon 
hør tes bi la te ra le tør re kre pi ta sjo ner. Ver ken 
all menn til stand el ler grad av re spi ra sjons -
besvær sto i for hold til fy sio lo gis ke må lin ger: 
Re spi ra sjons fre kvens var 36 pust/min (re fe-
ran se om rå de 12 – 16 pust/min), og ok sy gen met-
ning (SpO2) 66 % (> 95 %). Pa si en ten had de 
blod trykk på 120/80 mm Hg og puls fre kvens 
på 104 slag/min i sitt en de stil ling, men ett er 
an stren gel sen det var å gå ut på gårds plas sen 
og over i am bu lan sen, had de han ikke len ger 
føl bar radialispuls. Re spi ra sjons fre kven sen 
økte til 48 pust/min i am bu lan sen tross 12 l/
min O2 på mas ke. Pa si en ten var vå ken un der 
trans port, men ble in tu bert umid del bart ved 
inn komst på sy ke hus og lagt på re spi ra tor. 
Rønt gen av lun ge ne vis te bi la te ra le dif u se 
for tet nin ger. Det ble tatt prø ve for sars-CoV-2, 
som vis te seg å være po si tiv.

Dis ku sjon

Ty pisk de but av al vor lig syk dom ved ko ro na -
virus in fek sjon er pneu mo ni med lun ge svikt, 
og data fra Kina vi ser at ma jo ri te ten ikke har 
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nyre-, hjer te- el ler le ver svikt før len ger ut i in-
ten siv for lø pet (1). Pa si en te ne ut vik ler det vi 
kal ler «stil le hypoksemi» (2). Dif u sjons svikt i 
lun ge ne med fø rer grad vis fall i ok sy gen met-
ning. År sa ken til lun ge svik ten er ikke klar lagt. 
Mattglassforandringer på CT ty der på in ter sti-
ti el le for and rin ger (3). His to pa to lo gisk un der-
sø  kelse har av dek ket dif us al ve o lær ska de (4). 
En hy pok sisk dre vet takypné og sam ti dig re la-
tivt be vart lun ge elas ti si tet gir et høyt mi nutt-
vo lum med utt alt hypokapni. Pa to fy sio lo gi en 
lik ner det vi ser ved hypobar hy pok si i høy den 
el ler et lav trykks kam mer (5). Hy pok si med led-
sa gen de hypokapni gir in gen fø lel se av ån de-
nød – tvert imot kan det opp le ves be ha ge lig. 
For vir ring fore kom mer ofte, og pa  sien ten kan 
mis te selv inn sikt og si tua sjons for stå el se. Noen 
har taledyspné. Re spi ra sjons ar bei det vir ker 
ett er vår er fa ring å være mind re på vir ket enn 
det man ser hos pa si en ter med f.eks. bak te ri ell 
pneu mo ni el ler lun ge ødem, og covid-19-pa -
sien te ne frem står ikke nød ven dig vis vel dig 
be svæ ret før langt ut i for lø pet (2). Ved aus kul-
ta sjon kan det være fra vær av pa to lo gis ke lun-
ge ly der (2). Vi de re har de fles te som er fris ke 
fra før, god hjer te funk sjon og opp rett hol der 
ade kvat blod trykk til tross for al vor lig hy pok si 
(2). Dett e står i kon trast til det vi ser hos pa -
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po si ti ve airway pressu re) med høy strøm-
nings has tig het, el ler støtt e ven ti la sjon med 
ven ti la sjons bag. Luft am bu lan se av de lin gen 
ved Oslo uni ver si tets sy ke hus har an be falt å 
for sø ke CPAP-be hand ling un der trans port (6).

Det gjor de inn trykk på oss hvor lett man 
kun ne ha over sett at den ne man nen var kri-
tisk syk. Vi har også sett and re pa si en ter som 
går fra å være i en kli nisk upå fal len de til stand 
til å dekompensere i lø pet av få ti mer. Pa si en-
ten be skre vet her pus tet raskt, men var ro lig, 
og det var noe fre de lig over hele si tua sjo nen. 
På rø ren de utt ryk te ikke stor be kym ring, og 
en kun ne få inn trykk av at pa si en ten var på 
bed rin gens vei. Det vis te seg at sy ke be søk, kli-
nisk un der sø kel se og puls ok sy me tri ble av gjø-
ren de.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 2.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 8.4.2020, 
 godkjent 10.4.2020.
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sien ter med kols for ver ring, sep sis med re spi-
ra sjons svikt, de kom pen sert hjer te svikt el ler 
stor lungeembolus, hvor ån de nød, an strengt 
re spi ra sjon, hyperkapni og hy po ten sjon er 
hyp pig fore kom men de.

Pa si en ter med covid-19 ut vik ler gjer ne lun-
ge svikt 8 – 14 da ger ett er symp tom de but, med 
«stil le hypoksemi» og høy re spi ra sjons fre-
kvens (1, 2). Vi har sett eks emp ler på pa si en ter 
som går fra å være fy sio lo gisk upå fal len de til 
å dekompensere bare få ti mer se ne re. Til ba-
ke mel ding fra på rø ren de om en for ver ring av 
si tua sjo nen bør tas på stør ste al vor. Til ta ken de 
re spi ra sjons svikt ved covid-19 er van ske lig å 
vur de re per te le fon el ler vi deo, og fast le ger 
el ler legevaktsleger bør ha lav ters kel for sy ke-
be søk. Fy sio lo gis ke pa ra me te re må all tid må-
les uav hen gig av all menn til stand. Økt re spi-
ra sjons fre kvens og fall i ok sy gen met ning er 
tegn på øken de dif u sjons svikt i lun ge ne. Hos 
tid li ge re lun ge fris ke bør man all tid be trak te 
et fall i ok sy gen met ning som al vor lig, og man 
bør kon fe re re med sy ke hus le ge om inn leg -
gelse. Man må gjø re en ob ser va sjon av pa si en-
tens re spi ra sjons ar beid med hen syn til fre-

kvens, dyb de, inn drag nin ger og bruk av 
hjelpe mus ku la tur. Høyt mi nutt vo lum er be-
kym rings fullt og vars ler om at pa si en ten 
kom pen se rer for en øken de grad av dif u-
sjons svikt. Pa si en ter som ikke har end rin ger 
i fy sio lo gis ke pa ra me te re, kan al li ke vel være 
ak tu el le for inn leg gel se på grunn lag av en hel-
het lig kli nisk vur de ring. Er pa si en ten med tatt, 
sli ten el ler de hyd rert, bør man vur de re inn-
leg gel se el ler snar lig rekontakt med pa si en-
ten.

Pa si en ter med på vir ket fy sio lo gi skal be-
hand les var somt. Dis se pa si en te ne kan vise 
be ty de lig bed ring på fy sio lo gis ke pa ra me te re 
i for bin del se med ok sy gen te ra pi, men de er 
fort satt kri tisk syke. De bør for flytt es var somt 
og må ikke gå selv el ler an stren ge seg på an-
nen måte. Pa si en te ne bør sitt e opp reist el ler 
lig ge i bratt thoraxleie for å lett e re spi ra sjons-
ar bei det (6). Man skal være li be ral med ok sy-
gen te ra pi, dvs. inn til 12 – 15 l/min på mas ke 
med re ser voar. Ved mang len de re spons på 
ok sy gen be hand ling bør man for sø ke be hand-
ling med kon ti nu er lig po si tivt over trykk på 
tett sitt en de spe si al mas ke (CPAP, con tin u ous 
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Dis lo ka sjon av kuns tig lin se

Kataraktkirurgi gir som of test va rig, 
godt syns re sul tat. Imid ler tid kan 
den kuns ti ge lin sen løs ne et er noen 
år. Her pre sen te res en ka sui stikk der 
den ne kom pli ka sjo nen før te til sub
akut syns tap fle re år et er katarakt
kirurgi.

En mann i slut en av 70-åre ne mer ket 
en dag at sy net plut se lig ble grå lig 
og uklart på det venst re øyet. Det e 
øyet var kataraktoperert syv år tid-
li ge re med stan dard inn set ing av 
en kuns tig int ra oku lær lin se i den 

ek sis te re nde lin se kap se len. Man nen had de 
in gen and re kropps li ge symp to mer og ble 
hen vist til øye le ge.

Un der sø kel sen vis te kor ri gert Snel len-vi sus 
på 1,0 (høy re) og 0,2 (venst re). Det ak tu el le 
venst re øyet had de et for høy et øye trykk på 
33 mm Hg. Rød re fleks var svek ket og ujevn, og 
i pu pille åp nin gen kun ne man skim te en hvit-
lig uklar het. Pu pille di la ta sjon vis te at den 
kuns ti ge lin sen med om slut ten de kap sel 
 had de løs net og se get ned over slik at øvre 

linse  ben og en uklar del av kap se len for styr ret 
syns ak sen. I øvre del av kom plek set kun ne det 
skim tes en rek ke zonulatråder som had de 
 rø ket fra fes tet til cor pus ciliare (fi gur 1). Dia-
gno sen sen kuns tig lin se-kap sel-dis lo ka sjon 
ble stilt.

Pa si en ten fikk trykksenkende øye dråper, og 
man fant in di ka sjon for kir ur gi. Han ble in-
klu dert i en forsk nings stu die og ran do mi sert 
til å sy opp den kuns ti ge lin sen med omslut-
tende kap sel til øye veg gen. Ope ra sjo nen for-
løp ukom pli sert (figur 2). Vi sus bed ret seg 
grad vis til 1,25 et er seks uker, og øye tryk ket 
nor ma li ser te seg slik at do se rin gen av trykk-
senkende me di ka men ter kun ne re du se res. 
Un der sø kel se av syns ner ven vis te in gen sik ker 
glau kom ska de. Pa si en ten ble fulgt opp, og det 
til kom in gen kom pli ka sjo ner.

Dis ku sjon

Den ne pa si en ten had de dis lo ka sjon av den 
kuns ti ge lin sen syv år et er kataraktkirurgi. 
Den ne for men for dis lo ka sjon, som på en-
gelsk kal les late in-the-bag intraocular lens dis-
lo ca tion, ble før s te gang be skre vet i 1993, og 
har vært an set som en sjel den kom pli ka sjon 
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(1). Det er imid ler tid rap por tert øken de fore-
komst de siste ti å re ne, med in si dens opp mot 
0,5 – 1,0 % av alle kataraktopererte, og dis lo ka-
sjo nen opp står gjen nom snit lig syv–ti år et er 
ope ra sjo nen (2, 3). Selv om den ne pro sent -
ande len er lav, drei er det seg om et be ty de lig 
an tall pa si en ter. Over halv par ten av be folk nin-
gen ram mes av ka ta rakt før 75 års al der, og det 
ut fø res an slags vis 41 000 kataraktoperasjoner 
per år i Norge (4).

Linsedislokasjon er der for en pro blem stil-
ling som også all menn le ger og legevaktsleger 
kan møte. Til stan den opp står ofte spon tant, 
men kan forutgås av hode trau me. Det fin nes 
fle re pre dis po ne ren de fak to rer, og en av de 
van lig ste er pseudoeksfoliasjonssyndrom, noe 
vår pa si ent had de (3). Det e syn dro met ses ho-
ved sa ke lig hos eld re og er spe si elt hyp pig i 
Skan di na via, med rap por tert pre va lens opp 
mot 20 % i al ders grup pen over 60 år (5). Syn-
dro met ka rak te ri se res av fib ril læ re av lei rin ger 
i frem re del av øyet, og kan både svek ke zonu-
latrådenes feste av lin se kap se len og øke ri si-
ko en for glau kom (så kalt kap sel glau kom). 
Fle re stu di er har fun net en klar as so sia sjon 
mel lom sen linsedislokasjon og økt øye trykk, 
slik som hos vår pa si ent. Én hy po te se er at 
 sel ve dis lo ka sjo nen på vir ker tryk ket (6), mens 
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og forsk ning vi ser god syns pro gno se ved be-
hand ling. Det er ikke be hov for å ope re re 
akut, men det er for del ak tig å ope re re før lin-
sen løs ner helt og si ger ned i glass le ge met. Vår 
er fa ring er at pa si en te ne bør ope re res in nen 
noen uker, av hen gig av symp to mer og funn. 
En be ty de lig an del har for høy et øye trykk som 
også må be hand les og føl ges opp.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 19.8.2019, før s te re vi sjon inn sendt 28.11.2019, 
 godkjent 13.2.2020.

en an nen er at glau kom opp står i sam me tids-
rom grun net pseudoeksfoliasjonssyndrom 
som fel les ri si ko fak tor (7, 8). Er fa rin gen fra 
lit e ra tu ren er at økt øye trykk hos pa si en ter 
med dis lo sert kuns tig lin se som of test kre ver 
trykksenkende be hand ling (7, 8).

Pa si en ten i den ne ka sui stik ken fikk me get 
godt syn et ter ope ra sjo nen. Det har tra di -
sjonelt vært usik ker syns pro gno se ved kir ur gi 
for sen lin se-kap sel-dis lo ka sjon, og slike ope-
ra sjo ner har blant en del vært an set som ri si-
ko  fylte. Det har hel ler ikke vært klar kon sen-
sus om valg av ope ra sjons me to de. Tid li ge re 
pub li ka sjo ner har in di kert at de mest bruk te 

me to de ne gir li ke ver di ge re sul ta ter, men stu-
 diene har vært små og i all ho ved sak re tro-
spek ti ve. I en nylig publisert, ran do mi sert 
klinisk stu die ble opp sy ing av det løs ne de 
kom plek set sam men lik net med å fjer ne det 
til for del for ny lin se klip set fast til iris. Me to-
de ne ga like gode syns re sul ta ter, og beg ge ble 
vur dert som  tryg ge (3, 9).

Dis lo ka sjon av kuns tig lin se er en vik tig til-
stand å vite om som dif e ren si al dia gno se til 
blant an net net hin ne løs ning, kar ok klu sjon 
el ler glasslegemeblødning ved en si dig, smer-
te frit syns tap på et tid li ge re kataraktoperert 
øye. Det er få kon tra in di ka sjo ner mot kir ur gi, 

Fi gur 1  Den kuns ti ge lin sen med om slut en de kap sel dis lo sert ned over. Fi gur 2  Øyet med sen trert lin se op tikk seks uker et er ope ra sjo nen.
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Kan vi sto le på sub grup pe ana ly ser?

Funn i sub grup pe ana ly ser fra 
kli nis ke for søk er ofte om dis ku
ter te. Hvor dan kan vi best skille 
mel lom til fel di ge funn og fak 
tiske for skjel ler i ef ekt når det 
ser ut til at en grup pe pa si en ter 
har bedre ef ekt av be hand lin
gen enn en an nen?

I kli nis ke stu di er øns ker man ofte ikke bare å 
stu de re om en be hand ling er bedre enn en 
an nen, men også å be sva re føl gen de spørs
mål: Hvil ke pa si en ter vil ha nyt e av be hand
lin gen? Ana ly ser av sub grup per av pa si en ter 
kan kan skje gi et svar, og re sul ta tet kan ha 
stor be tyd ning for kli nisk prak sis. Men slike 
ana ly ser kan med fø re høy ri si ko for falskt 
 po si ti ve funn, og det fin nes man ge eks emp ler 
på at man har truk ket feil ak ti ge kon klu sjo ner 
(1, 2).

In ter ak sjons test
Det er ikke uvan lig at det i kli nis ke stu di er 
rap por te res en rek ke sub grup pe ana ly ser og 
en se pa rat pver di for hver ana ly se (1). Anta at 
man vil un der sø ke om pa si en tens all menn til
stand har be tyd ning for ef ekt av be hand ling, 
og at man fin ner en sta tis tisk sig ni fi kant ef
fekt (p < 0,001) i sub grup pen med dår lig all
menn til stand, men ikke hos pa si en ter med 
god all menn til stand (p = 0,22). En kel te lar seg 
fris te til å sam men lig ne pver di ene og kon klu
de re med at det kun er ef ekt i grup pen med 
dår lig all menn til stand. Det e er ikke en an be
falt stra te gi, blant an net for di pver di er av hen
ger sterkt av an tal let pa si en ter som er in klu
dert i ana ly sen. En pver di som er høy ere enn 
0,05, be tyr ikke nød ven dig vis at det ikke er 
for skjell i ef ekt, og hvis den ene sub grup pen 
er stor og den and re li ten, vil pver di en ofte 
bli «sig ni fi kant» kun i den før s te. Det vik ti ge 
er ikke pver di ene, men es ti ma tet av ef ekt i 
hver grup pe samt den til hø ren de usik ker he
ten.

Den kor rek te til nær min gen til å stu de re om 
ef ekt av be hand ling av hen ger av git e pa 
sient ka rak te ris ti ka, er en in ter ak sjons test (3, 
4). Med en slik test sam men lig ner man be
hand lings ef ekt i de uli ke sub grup pe ne. En 
lav pver di be tyr at be hand lings ef ek ten i en 
sub grup pe er sig ni fi kant for skjel lig fra ef ek
ten i den (el ler de) and re sub grup pen(e). Da 

gir det også me ning å pre sen te re se pa ra te ef
fekt es ti ma ter, in klu dert 95 % kon fi dens in ter
vall, i hver av sub grup pe ne. Det e gir ve sent lig 
mer in for ma sjon enn kun en pver di. Merk at 
re sul ta tet er ska la av hen gig, og at vi for eks em
pel kan ha sig ni fi kant in ter ak sjon på re la tiv 
ska la, men ikke på ab so lut ska la (4).

Et eks em pel
I en ran do mi sert stu die ved pro sta ta kreft fant 
man in gen for skjell i to tal over le vel se mel lom 
grup pen som fikk strå le te ra pi, og kon troll
grup pen (HR = 0,92, 95 % kon fi dens in ter vall 
0,80 til 1,06) (5). Men i en forhåndsspesifisert 
sub grup pe ana ly se der pa si en te ne ble delt inn 
i to grup per – de med tre el ler fær re skje let
me ta sta ser og de med fire el ler fle re – fant 
man for skjell i grup pen med få skje let me ta
sta ser (p(in ter ak sjon) = 0,0098) (fi gur 1). 
 Den ne ana ly sen var en av to sub grup pe ana ly
ser som var forhåndsspesifisert i pro to kol len, 
og hy po te sen om he te ro ge ni tet var ba sert på 
pub li ser te funn i en tid li ge re stu die. Det e 
gjør fun net mer tro ver dig enn om det had de 
vært ba sert på en post hocana ly se.

Legg mer ke til at in gen av de to kon fi dens
in ter val le ne i fi gur 1 over lap per punkt es ti ma
tet av ha sard ra tio en (HR) i den and re sub
grup pen. Det gir en in di ka sjon på at for skjel
len mel lom sub grup pe ne nep pe skyl des til fel
dig het. Det er det e som vi ser at ef ek ten er 
for skjel lig, ikke at det ene kon fi dens in ter val
let in ne hol der ver di en 1, mens det and re in di
ke rer re du sert ri si ko for død.

Tro ver dig het av funn
Et ge ne relt pro blem med sub grup pe ana ly ser 
er at ri si ko en for falskt po si ti ve funn øker med 
an tal let sig ni fi kans tes ter som ut fø res. Det e 
er pro ble ma tisk hvis man øns ker å stu de re 
 man ge sub grup per. Et an net pro blem er at 
sub grup per ofte er små, og at test styr ken der
med blir lav. Man bør be gren se an tal let sub

grup pe ana ly ser slik at man unn går høy sann
syn lig het for falskt po si ti ve funn, og ana ly  sene 
bør være forhåndsspesifisert der som man skal 
be nyt e dem til å trek ke en kon klu sjon. En 
post hocana ly se er mer eg net til å ge ne re re en 
hy po te se enn til å trek ke en slut ning om ef
fekt. I til legg er det vik tig å vur de re bio lo gisk 
«ri me lig het» og sjek ke om et re sul tat føl ger 
sam me møns ter for be slek te de ut fall (2).

Når sub grup pe ana ly ser er plan lagt, ut ført 
og rap por tert på en ed rue lig måte, kan de gi 
ver di full in for ma sjon om hvil ke pa si ent grup
per som har nyt e av be hand ling. Men an tal let 
sub grup pe ana ly ser i en stu die bør være lite 
og spe si fi sert i stu die pro to kol len, og en even
tu ell kon klu sjon om he te ro ge ni tet skal ba se
res på en in ter ak sjons test, ikke på sam men
lig ning av se pa ra te pver di er.
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er pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk ved Institut for 
sam funns me di sin og sy ke pleie, NTNU, og se ni or
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For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Fi gur 1  Ef ekt av be hand ling i to sub grup per (5). Det er sta tis tisk sig ni fi kant bedre ef ekt av strå le te ra pi i sub
grup pen med fær re enn fire skje let me ta sta ser (p = 0,0098).
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Hva er op ti mal fo lat sta tus?

Fo lat er es sen si elt for DNA-syn-
te se og cel le vekst. Man gel er 
spe si elt uhel dig i svan ger ska pet 
og er as so siert med økt ri si ko  
for mis dan nel ser hos fos te ret.

Fo lat fin nes det mye av i grønn sa ker og frukt, 
men vi ta mi net er usta bilt, og 50 – 80 % for svin
ner ved ko king. I USA og noen and re land an
ri kes fro kost blan din ger og mel med syn te tisk 
fo lat, fo lin sy re, noe som re flek te res i be folk
nin gens fo lat sta tus. Me di an kon sen tra sjon av 
serumfolat hos ame ri kans ke kvin ner i fer til 
al der er 39,0 nmol/l (1). Til sva ren de ver di hos 
nors ke kvin ner i sam me al ders grup pe er 13,8 
nmol/l (egne data).

Be ho vet for fo lat øker i vekst pe ri oder og ved 
svan ger skap og am ming. Ma ter nell fo lat man
gel er as so siert med økt ri si ko for mis dan nel
ser hos fos te ret, og det er an be falt at kvin ner 
tar 400 µg fo lat dag lig fra én må ned før be
frukt ning til og med før s te tri mes ter for å 
 re du se re ri si ko en for nev ral rørs de fekt hos 
fos te ret. I land der man har inn ført fo lin sy re
an ri king, er fore koms ten av nev ral rørs de fek
ter re du sert (2). En slik re duk sjon er ikke 
 ob ser vert i Eu ro pa (3). Det har vært dis ku tert 
om fo lin sy re an ri king kan øke ri si ko en for 
kreft, men det er ikke fun net noen end ring i 
kreft pre va lens i land som har inn ført det e 
(4).

Eks tra inn tak av fo lat er ofte nød ven dig 
gjen nom hele svan ger ska pet og i amme pe rio
den for å unn gå ma ter nell man gel (5). Fo lat
kon sen tra sjo nen i mors melk hol der seg høy 
gjen nom amme pe ri oden, og fo lat kon sen tra
sjo nen i se rum er høy før s te og and re le ve år. 
Fo lat man gel er sjel den hos små barn (6).

Ved ut red ning av fo lat sta tus er det til strek
ke lig å måle serumfolat. Kon sen tra sjo nen i 
se rum på vir kes raskt ved end ret inn tak el ler 
opp tak, noe som gjør serumfolat vel eg net 
som mar kør for er næ rings sta tus og tarm
funk sjon.

Fo lat er sam men med kobalamin nød ven dig 
for å remetylere ho mo cys te in til me tio nin, og 
man gel på et el ler beg ge av dis se  vi ta mi ne ne 
vil øke homocysteinkonsentrasjonen og re du
se re metioninkonsentrasjonen. Hos eld re barn 
og voks ne er kon sen tra sjo nen av ho mo cys te in 
ho ved sa ke lig en fo lat mar kør, og den be gyn ner 
å sti ge når kon sen tra sjo nen av serumfolat fal
ler un der 25 – 27 nmol/l (fi gur 1), som tegn på en 
ikkeop ti mal in tra cel lu lær fo lat sta tus. Et dag lig 
inn tak av 300 – 400 µg fo lat er hos voks ne as so

siert med en sta bil kon sen tra sjon av ho mo cys
te in i plas ma.

Ved ut alt fo lat man gel kan kon sen tra sjo nen 
av plasmahomocystein øke til opp mot 40 – 50 
µmol/l. In di vi der som er ho mo zy go te for 
C677Tpo ly mor fis men i MTHFRge net (mety
lentetrahydrofolatreduktase) (pre va lens 
5 – 15 %), kan få høy ere homocysteinkonsentra
sjon (opp mot 100 µmol/l) ved lave serum
folatverdier, og en kon sen tra sjon > 15 nmol/l 
er an be falt hos dis se pa si en te ne (7).

Ver dens hel se or ga ni sa sjon an be fa ler en 
 ak sjons gren se for fo lat man gel på < 10 nmol/l 
(8). Hos kvin ner i fer til al der bør kon sen tra
sjo nen av serumfolat være > 25,5 nmol/l for å 
fo re byg ge mis dan nel ser hos fos te ret (9).  Det e 
til sva rer den kon sen tra sjo nen av erytrocyt
folat som i stu di er er vist å gi økt ge no misk 
sta bi li tet (10) og en sta bilt lav kon sen tra sjon 
av plasmahomocystein hos voks ne (fi gur 1).
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Fi gur 1  End ring i kon sen tra sjon av totalhomocystein (tHcy) i plas ma i for hold til fo lat i se rum hos voks ne over 
16 år med glo me ru lær filt ra sjons has tig het (GFR) > 60 ml/min/1,73 m2. Ver di ene på yak sen an gir end ring fra 
 gjennom snit et for tHcy. De stip le de lin je ne an gir 95 % kon fi dens in ter vall. Fi gu ren er ba sert på pa si ent da ta  
(n = 12 988) fra Av de ling for me di sinsk bio kje mi og far ma ko lo gi ved Hau ke land uni ver si tets sju ke hus.
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Ols vik og or ga nis me ne

Han fikk nes ten skå ret opp hal sen da han ble ram met av et luft veis vi rus som syv åring. 60 år se ne re har 
pro fes sor og mik ro bio log Ørjan Ols vik reist ver den rundt for å be kjem pe mik ro or ga nis mer. Nå job ber 
han døg net rundt mot ko ro na vi ru set.

M ik ro bio log Ørjan Ols vik 
sit er hjem me i so fa en  
og prø ver å sva re på om 
han har hat noen skik ke 
lige in fek sjo ner i sit 66 år 
gam le liv.

– Det sat ei dame ved sy ke sen ga som var 
klar til å skjæ re opp hal sen min med en 
skal pell. Jeg var inn lagt med falsk krupp 
som syv åring. Sy ke plei e ren var klar til  
å ord ne frie luft vei er hvis jeg ble for tet.  
Jeg lå i et damp telt og hus ker at hun sat  
der med skal pel len i be red skap, sva rer han.

Vi rus eks per ten, som selv ble ram met 
kraf tig av et luft veis vi rus som barn, er en 
svært et er trak tet mann om da gen.

Ko ro na vi ru sets ferd over ver den har sat 
også Norge i unn taks til stand.

Ols vik, med sin ver dens om spen nen de 

er fa ring fra al vor li ge ut brudd av hiv, ebola, 
ko le ra, zika, sars og mers, blir dag lig spurt 
om å gi en kom men tar og kom me med et 
inn spill.

– Hver dag er det in ter vju er med me dia, 
mø ter med ei forsk nings grup pe i Oslo, 
te le fo ner til mine kol le g er i USA, opp til ti 
kon tak ter med flin ke folk i Hel se di rek to ra
tet, ram ser han kjapt opp.

– Jeg for sø ker bare å for mid le det jeg vet 
via mine ka na ler og min er fa ring, så får 
le der ne ta be slut nin ge ne.

Han har blit en viktig bakmann i kampen 
mot koronaviruset.

Mens de før s te uke ne av koronapande
mien gikk med til å gi råd om smit e vern  
og iso la sjons og ka ran te ne prin sip per  
til myn dig he te ne, har han nå ret et blik  
ket frem over, mot spørs må le ne alle  

øns ker svar på: Når kan Norge slip pe  
opp re strik sjo ne ne? Når kan sam fun net 
re tur ne re til nor ma len? Når er vi kvit  
ko ro na?

Ols vik har et lite for be hold først.
– Å ut a le seg sik kert om frem ti den skal 

man være for sik tig med.
Han leg ger ar me ne i kors, og fort set er, 

ret på sak:
– Vi må slip pe opp nå et er pås ke. Vi må 

gjø re det sak te og kon trol lert, og vi må 
verne om ri si ko grup pe ne i lang tid frem
over, sier han og fort set er:

– Men ko ro na må vi igjen nom, og vi må  
ha en viss sir ku la sjon av vi ru set for å bli 
im mu ne, sier han, og le ve rer noen ras ke 
fakta i kjent Ols vikstil:

– Sarsepidemien i 2002 tok det seks må ne
der å bli fer dig med, på grunn av en høy 

Foto: Ma ri us Fisk um
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ØRJAN OLS VIK

Født 1953 i Ris øy hamn

Fors ker, Centers for Dis ease Con trol and 
Pre ven tion 1983 – 95

Ph.d., Det me di sins ke fa kul tet, Uni ver si te tet 
i Oslo 1989

Pro fes sor II i gen tek no lo gi og mik ro bio lo gi, 
Ve te ri nær høg sko len 1990

Pro fes sor i me di sinsk mik ro bio lo gi, Uni ver
si te tet i Tromsø 1994

Re dak sjons med lem, Journal of Clin i cal 
Microbiology

Di ver se ut mer kel ser (Ful bright Award,  
Fogarty Award osv.)

Fel low, Ame ri can Aca de my of Microbiology 
og In fec tious Diseases Society of America

Kon su lent, Forsvaret som spe sia list  
i ut brudd, bio ter ro ris me og bio lo gis ke 
vå pen

dø de lig het på rundt 10 %. Et his sig, dø de lig 
vi rus ut slet er ofte seg selv ri me lig kjapt.  
De nå væ ren de tal le ne spri ker lit, men  
vi ser jevnt over mye la ve re dø de lig het av 
covid19 sam men lig net med for eks em pel 
sars. Kan skje rundt 1 %. Det be tyr at det er 
vel dig man ge sub kli nisk smit e de. Det e 
ve ri fi se res i nye rap por ter fra både Kina og 
se nest Island. Det kom mer sta dig nye tall. 
Men det vil ta tid å bli im mun mot det e 
vi ru set.

Han pus ter kort inn og fort set er:
– Norge kan ikke sten ges ned så mye len

ger. Det kos ter oss over en mil li ard om da gen. 
Det er et ube ha ge lig tema, men vi må be gyn
ne å reg ne nøye på det e nå, sier Ols vik.

I dis se da ger fer dig stil ler han forsk ning på 
kost nad og nyt e av ned steng ning av sam fun
net i epi de mi er, i sam ar beid med fors  kere fra 
blant an net Prin ce ton Uni ver si ty i USA.
– Det hø res lit ut som tak tik ken til den 
om strid te svenske statsepidemiologen 
Anders Tegnell?

– Det kan du si, de øns ker jo også en viss 
sir ku la sjon av vi ru set for å opp ar bei de 
 im mu ni tet hos folk sam ti dig som øko no 
mien ikke skal kve les. Men de fei let kan skje 
lit på det vik tig ste – å unn gå smit e i sy ke
hjem me ne og hos de eld re. Det er jo de 
vir ke li ge ri si ko grup pe ne.

Ols vik leg ger til at han tror bar ne ha ge
opp start et er pås ke er lurt.

– Barna er ikke i den frem ste ri si ko grup
pen, vil nok være ri me lig enk le å dres se re  
i hånd hy gie ne og har for eld re som vi tren
ger i ar beids li vet, sier han kon tant.

Et langt liv i Forsvaret har lært ham  
«å snakke mel lom to punk tum», som han 
selv for kla rer det.

– Fag folk må være ty de li ge, droppe inn
skut e bi set nin ger og sånn. Vi fors ke re må 
dele og bi dra til at kunn skaps re ser voa ret 
som uni ver si te te ne har bygd opp – med 
skat e be ta ler nes pen ger – spres til alle ty per 
folk.

Øy ne ne til Ols vik spret er il tert opp når 
han får for tel le om hvor dan flag ger mu sen 
kan bære på over 60 vi rus, om ut spe ku ler te 
sand flu er i Af gha ni stan og om hvor dan 
vann skrek ken slår inn hos et men nes ke som 
har blit smit et av ra bies.

Han sy nes det er vik tig å sva re når folk 
spør.

Og folk spør!
– Det er alt fra ak sje meg le re til kat e ei e re 

som rin ger meg. Jeg for sø ker å sva re alle. 
Men prø ver ikke å være spå mann.

Han smi ler og kik ker ned på mo bi len som 
kvit rer jevnt i kor med kjøt mei sen uten for.

35 ules te epos ter og 10 ube svar te tekst
mel din ger hit il i dag.

Fikk jobb ved en til fel dig het
– Li vets til fel dig he ter.

Det er det han sva rer når han blir spurt 
om hvor dan han har kom met seg i den ne 
po si sjo nen.

For hvor dan klar te den bitelille gut en  
i en bit eli ten klas se i en bit eli ten bygd på 
Sen ja å bli råd gi ver for Ver dens hel se or ga ni
sa sjon, Ver dens ban ken, Hel se di rek to ra tet, 
Forsvaret og jobbe 12 år i det ame ri kans ke 
fol ke hel se in sti tut et Centers for Dis ease 
Con trol and Pre ven tion?
Var det sen ja væ rin gens av slap pe de hold ning 
til li vet?

– «Ols vik, jeg vet da faen hva det er du har. 
Nep pe in tel li gens. Kan skje krea tiv fa en
skap!»

Si ta tet er fra en av de man ge læ rer ne han 
drev til van vidd i stu die ti den.

Kan skje ikke en helt fjern slut ning, da 
unge Ols vik had de kob let om alle led de ne  
til ana to mi skje let et, og lit se ne re kok te alle 
eg ge ne som egent lig var tenkt til cellebio
logiundervisninga.

– Man tren ger ald ri å bli helt vok sen selv 

«Barna er ikke i den frem ste 
ri si ko grup pen, vil nok være 
 rime lig enk le å dres se re  
i hånd hy gie ne og har for eld re 
som vi tren ger i ar beids li vet»
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om man job ber med se ri ø se ting, smi ler han 
lurt.

Rei sen til et langt liv i mik ro bio lo gi ens 
ver den star tet da gen et er at Ols vik var 
fer dig på gym na set. Han ble kjørt av for eld
re ne sine til Tromsø for å finne seg jobb.

– Far var råd mann i kom mu nen og opp tat 
av å være skik ke lig. Mor var husstells lærer. 
Alt skul le være så skik ke lig. Man skul le ha en 
skik ke lig jobb og tje ne til li vets opp hold, sier 
han, og mar ke rer or de ne med fing re ne.

– De sat e meg av uten for re gi on sy ke hu set 
og øns ket meg lyk ke til. Jeg had de ikke 
hy bel en gang.

Hel dig vis var vakt mes te ren på Mik ro bio lo
gisk av de ling for sein på jobb den da gen.

– Tak ket være en streng over le ge ble vakt
mes te ren opp sagt på ste det, og jeg had de 
fåt et smut hull inn, ler han.

Si den ble det før ste gangs tje nes te i For sva
rets mik ro bio lo gis ke la bo ra to ri um hos den 
småt le gen da ris ke over le ge og oberst Tov 
Om land.

Ols vik fors ket seg gjen nom ver ne plik ten, 
ut vik let im mu no lo gis ke hur tig tes ter som 
er stat et bru ken av mus, rot er og ka ni ner  
i dia gnos tik ken av far li ge in fek sjons syk dom
mer.

– Un der over le ge og se ne re pro fes sor 
Bjørn P. Berdals le del se var vi, i all be skje den
het, helt i den in ter na sjo na le forsk nings
fron ten, sky ter han stolt inn.

Streng di sip lin og høyt ar beids press pas
set ham godt.

– Jeg lær te at man mø ter på jobb klok ken 
08:00:00. Ikke kast bort and res tid! Det er 
fort sat mit mot o. Det gle der meg for 
 eks em pel at dere i Tids skrif tet var pre sis  
i dag. 12:00:00. Per fekt.

Han blin ker.
Ols vik im po ner te og steg i gra de ne.
– Før jeg viss te or det av det had de obers

ten ord net stil ling for meg som ama nu en sis 
hos pro fes sor og se ne re rek tor Kåre Foss um 
ved Ve te ri nær høg sko len, og i nes te øye blikk 
sat jeg på et fly til Ke nya for å un der vi se  
i fol ke hel se.

Han smi ler, pra ter fort, ris ter på ho det.
– Jeg kun ne jo ikke sta ve Ke nya en gang. 

Trod de man skrev Kenja!
– Du er even tyr lys ten?

– Det var van ske lig å si nei. Det var et 
 pri  vile gi um å få rei se ver den rundt og  
møte and re kul tu rer. De lot meg pend le 
Norge–Ke nya i sto re jum bo je ter for di jeg  
var ny gift. For en som els ker fly, var jo det  
et fan tas tisk opp legg, sier han, og pe ker på 
en Con cor defly mo dell i stua.

Gjen nom ame ri kans ke kon tak ter fikk  
han til bud om å søke forsk nings sti pend og 
ar beids opp hold ved det re spek ter te Centers 
for Dis ease Con trol and Pre ven tion i USA.

– Med for be hold om at jeg pas ser te inn
taks kra ve ne, må vite, sier han.
– Tøf e krav?

– For noen. Det gikk mest på stress  
mest ring og sam ta ler. Og så var det noen 
sånne IQtes ter med fi gu rer oppnedbak
fram.

Han smi ler, og fort set er.
– Og så tror jeg at de så på meg som en 

ær lig kar. Jeg had de in gen agen da. Da de 
and re fors ker ne fra Stanford og Yale svar te 
at de bare skul le fors ke enda mer på fri ti den, 
tror jeg komitéen ble lei. De svar te jo ikke på 
spørs må let!

Ry pe je ger Ols vik svar te ak ku rat det han 
had de tenkt til.

– Kan skje finne meg noen nye vå pen til 
jakta og in vi te re til grill fest!

Vå pen sam le ren i komitéen an sat e Ols vik 
på flek ken, og fa mi li en flyt et til At lan ta.

Jor da rundt fra USA
Centers for Dis ease Con trol and Pre ven tion 
send te ham ut på opp drag til alle ver dens 
kon ti nen ter: jak ten på «pa si ent null» i hiv
epi de mi en, ko le ra ut brudd i USA, dia ré forsk
ning i Bang la desh.

Han har livstidsgullkort hos SAS.
– På kon to ret mit har jeg vin me ny en  

fra min enes te flight med Con cor de, som  
jeg kik ker på hvis jeg har en dår lig dag.

– Selv om jeg og min da væ ren de kone 
Ben te had de mis tet en dat er i kryb be død  
og had de hat det tøft, ble det en fin pe ri ode 
et er hvert. Vi fikk to flot e gut er, og i en 
pe ri ode pend let (!) jeg fra USA til Bang la
desh.

Ols vik bod de i et flot hus med syv tje ne re 
og to sjå fø rer.

Ting så bra ut for den frem ad stor men de 
fors ke ren.

Mis tet kona i kreft syk dom
Og så snud de alt.

– Da Ben te kom på be søk og jeg skul le vise 
frem det e flot e ste det, nevn te hun en kul  
i brys tet. Li ten. Men det var tat noen prø ver, 
og vi lot det være for en stund.

Han kik ker ned på stue gul vet.
– Ond ar tet, sier han. – Og med spred ning 

til lym fe sy ste met.
Amerikanske myndigheter sto på ho det 

for fa mi li en Ols vik og styr te be hand lin gen 
med top pet lag. En kir urg ble fløy et inn  
i he li kop ter.

– Men det gikk ikke. Da vi skjøn te at det e 
gikk mot slut en, ville vi hjem. Nord over.  
Til Tromsø, fa mi li en og uni ver si te tet.

Ols vik måt e finne me ning i det me nings
lø se og lete et er lys da det var som mør kest, 
som han selv har sagt.

– Den da gen Ben te døde, tok jeg gut e ne 
til meg og sa: Nå har den da gen vi har gru et 
oss til, kom met. Nå slip per vi å grue oss mer. 

«Li vets til fel dig he ter. Det er det 
han sva rer når han blir spurt 
om hvor dan han har kom met 
seg i den ne po si sjo nen»
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Men vi har en jobb å gjø re. En jobb som 
mam ma ville vært stolt av.

Han pau ser.
– Jeg har ald ri vært ty pen som leg ger meg 

ned og gir opp. Hen del sen lær te meg å ta 
vare på de rundt meg som har det tøft, 
en ten det er uflaks el ler selv for skyldt.

Jeg har jo kom pi ser som har gjort vel dig 
dum me ting, og da prø ver jeg å si at «du e 
en hestpeis, men du e no vå res hestpeis».

Han tar en ten ke pau se.
– Man kan ikke gle de seg over sola uten  

å ha vært i skyg gen. Og har man un ger, kan 
man i hvert fall ikke set e seg ned og lage 
hus og heim til et mau so le um, et sor gens 
hus. Li vet skal jo le ves vi de re på en el ler 
an nen måte.
– Du var på jobb al le re de mor ge nen et er at 
din kone gikk bort?

– Klok ken 08:00. To tim ers fore les ning.
– Jøss.
– Jeg sa til stu den te ne at det e kom mer til 

å bli for langt av dere i hel se ve se net. Å ha det 
slit somt, men kun ne gjø re den vik ti ge inn
sat sen. Det er jo lit mi li tært, jeg ser den.

Si den tok han med seg gut e ne sine på 
rei ser og opp drag rundt om i ver den. De har 
spilt gate fot ball i Af ri ka og hørt på fore les
nin ger om sek su elt over før ba re syk dom mer 
i USA i kan skje lit for ung al der.

Et for sik tig smil dris ter seg fram.
I dag har han vært lyk ke lig gift med Nina  

i 19 år.

Ad va rer mot frykt
Det e in ter vju et gjø res i ap ril, med pås ken 
ret rundt hjør net. Tromsøso len har på sit 
for sik ti ge vis sat i gang snø smel tin gen, og 
Norge står stil le. Fort sat. Det ble in gen 
pås ke fe rie på den els ke de hyt a i Aglapsvika, 
tre ti mer fra Tromsø.

– Det er to ting du ikke vet hva er før du 
mis ter det, sa min sjef Tov Om land. Det er 
hel se, og det er fri het. Jeg tror man ge har 
følt på det i det siste.

– I feb ruar pub li ser te du kro nik ken Frykt 
ikke ko ro na hos NRK og fikk kri tikk. Står du 
fort sat for den?

– Ho ved po en get mit var at vi kom mer 
in gen vei med frykt. Jeg har set hvor in va li
di se ren de det kan være. Man føl ger fryk ten, 
lar seg sty re av den og ten ker ikke ra sjo nelt. 
Det e er et kjent pro blem hos sol da ter.

Ols vik har i man ge år vært en del av For
sva rets Rapidly De ploy able Outbreak In ves ti
ga tion Team, et lite team av eks per ter fra det 
si vi le sam funn som er til knyt et Forsvaret 
for å bi stå når det er al vor li ge in fek sjons 
utbrudd der nors ke sol da ter be fin ner seg.

I 2014 ble han sendt til kri gen i Mali, 

 kan skje det far lig ste FNopp dra get i ver den, 
for å bi stå for sva ret og sit e i pre si den tens 
ebola ut valg.

– En av tin ge ne vi job bet med var frykt.  
Jo visst kan ebola føre til at du blør ut fra  
alle kropps åp nin ger, men man må for sø ke  
å hol de seg ra sjo nell og føl ge de of ent li ge 
rå de ne. Det var det jeg prøv de på i kro nik
ken min også.
– Tror du koronapandemien for and rer oss?

– Nei. Sam fun net fal ler til ba ke til nor 
malen. Det har det all tid gjort et er slike 
ut brudd. Ver den har vært ut sat for ver re 
ting enn det e. Men som sagt tror jeg det 
kom mer til å dra ut.
– Hva tror du vi kom mer til å slite med  
i frem ti den?

Han my ser ut i rom met. Ten ker fort.
– An ti bio ti ka re si stens blir et van vit ig 

pro blem. Tro pe syk dom mer kom mer til  
å øke på grunn av rei sing og glo bal opp var
ming. Før var det kult å ha vært på Gran 
Canaria, men nå skal man jo helst ha kjørt 
opp Mekongdeltaet i bar over kropp i en båt 
for å im po ne re. Da kan du få med deg noen 
«god i ser» hjem.
– Hva med bio lo gisk krig fø ring?

Han ris ter fe brilsk på ho det.
– Tvil somt. Det er eks tremt lite ef ek tiv 

krig fø ring, for det kan ram me av sen de ren, 
og man kan vak si ne res mot det mes te et er 
hvert. Men du ver den hvor redd du kan få 
folk av det!

Han sky ter inn en siste anek do te:
– Du vet an thraxspo re ne som ble sendt 

rundt i kon vo lut er et er 11. sep tem berter ro
ren, de kan man egent lig ikke se. Men det 
hvi te pul ve ret, det var skum melt!

Han smi ler.
– Hvis jeg får tid en dag, blir det kan skje 

noen bø ker av det e. His to ris ke til ba ke blikk 
på hvor dan sam fun net tak ler ut brudd. 
Kan skje lit om ko ro na en, også.

Han kik ker med et øye ned på mo bil te le
fo nen.

«Hei, jeg er en jour na list som skal lage en 
lit gøy al koronaquiz …»

Han suk ker.
– Det blir en del. Det gjør det.

– Men du li ker at det er lit ac tion i mik ro bio
lo gi ens ver den?

– Det er all tid ac tion i mik ro bio lo gi ens 
ver den. Dere ser det bare ikke!

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

«Sam fun net fal ler til ba ke til 
nor ma len. Det har det all tid 
gjort et ter slike ut brudd»
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Spil le gal skap

LIT TE RA TUR
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Gamb le re i gjeld står i en far lig si tua sjon. Fast le ger kan 
lose dem i rik tig ret ning.

Da ta spill er fa sci ne ren de og spen nen de. Man kan vel ge en idea li sert 
per son lig het med ma gis ke ev ner, man kan møte and re, man kan få 
seg en part ner fra et an net land – mye er mu lig. Med de nye VR-head-
sett e ne kan man tre inn i and re ver de ner – un der vann for eks em pel. 
På et no gra fisk mu se um i Pa ris kan man i hel ge ne dykke med del fi-
ner og se ler, du kan svøm me med skil pad der og kjem pe ma ne ter.  
Og rik tig sug i ma gen kjen ner du når alle fis ke ne rundt deg plut se-
lig flyk ter og en skyg ge glir over deg. Om du tør å se opp, mø ter du 
ten tak le ne fra en kjem pe blekk sprut.

Un der hold nings bran sjen blir mer og mer om fatt en de og til trek-
ken de. Men alt er ikke fryd og gam men. En kel te blir så hek tet at li vet 
for flytt es til pc-skjer men.

I all menn prak sis mø ter vi to ty per pa si en ter som får al vor li ge 
pro ble mer av spill. De unge ga mer ne som skul ker sko le og de litt 
eld re gamb ler ne som spil ler pen ge spill. Den før s te ka te go ri en sett er 
frem ti den sin på spill, mens gamb le ren al le re de har spilt seg blakk 
og stil ler skam full opp på le ge kon to ret. Ga mer ne kom mer for di  
de tren ger le ge att est for fra vær i sko len, mens gamb le ren kom mer 
ett er at de har blitt av slørt, gjer ne av en sjok kert part ner. Si den 
gamb le ren sjel den del tar i den of ent li ge de batt, sy nes jeg at fast -
legen kan være et ta le rør.

Den som sat ser pen ger på spill, er av den op ti mis tis ke ty pen.  
De glø der av for vent ning og fyl les av tri umf, for inn imel lom vin ner 
de fak tisk. Da er de konge på hau gen. Men stand haf ti ge gamb le re  
vil ett er hvert tape mer enn de vin ner, og går det dår lig, fyl les de av 
ma gisk tenk ning: «Hvis jeg bare gjør slik og slik, vil jeg vin ne». Hå pet 
om den sto re ge vins ten øker pro por sjo nalt med den for tvil te gjel-
den de har satt seg i.

Gamb ler ne be hø ver ikke vise så man ge tegn på for tvi lel se el ler 
de pre sjon, men de kan li ke vel være i akutt fare for selv mord (1).  
De har to sto re pro ble mer: gjeld og spil le av hen gig het. I til legg har 
de mis tet til lit hos ven ner og fa mi lie. Nå tvin ges de av de nær mes te 
til å opp gi det de els ker – å spille spen nen de spill.

Men enda mer al vor lig er at de da mis ter mu lig he ten til å vin ne 
løs nin gen på alt: den sto re ge vins ten. Vi kal ler det en rea li tets ori en-
te ring, men for gamb le ren opp le ves et spil le for bud som en sank sjon 

og et sorg fullt tap. Hå pet om en rask løs ning sluk kes. Der for er dett e 
en kom pli sert si tua sjon med krys sen de hen syn og am bi sjo ner. Fast-
le gen må trå var somt. Vi skal både opp le ves som en støtt e, men også 
frem me end ret at ferd. Én inn falls vin kel kan være å son de re ut hva 
slags ad re na lin frem men de ak ti vi te ter som kan fylle tom rom met 
når gamb lin gen går fløy ten.

Men det fin nes in gen kvikk fiks ut av «the ball and chain of debt». 
Spil le gjeld ram mer spil le ren, det ram mer fa mi li en hans, og det 
ram mer ofte de res surs sva ke som ikke har lyk kes gjen nom en pro -
fesjo nell kar rie re. Hel dig vis har fast le gen mu lig het til å føl ge opp 
pa si en ten, el ler hen vi se til dis trikts psy kiat risk po li kli nikk el ler  
Blå Kors. Vi kan også opp ly se om økonomirådstelefonen til Nav: 
800GJELD.

I Norge har vi be gren set pen ge spill gjen nom mo no po let til Norsk 
Tipping, men in ter nett åp ner for all slags pen ge spill med in ter na -
sjonal stor ka pi tal i ryg gen. Fast le gen mø ter et in ter na sjo nalt fol ke-
helse  pro blem i sin prak sis. Ver dens hel se or ga ni sa sjon har de fi nert 
spil le gal skap som en dia gno se, og spil le gal skap øker i takt med 
li be ra li se ring av lo ver el ler mang len de lo ver. I Af ri ka fin nes man ge 
land med man gel full re gu le ring av pen ge spill. Der for har de blitt et 
sat sings om rå de for sto re mul ti na sjo na le spill sel ska per (2). Spill på 
mo bi len vil dra fle re ned i gjeldsgjørma.

Be hand ling av spil le gal skap kan være kom pli sert med stor fare for 
til ba ke fall. Der for er det enda vik ti ge re å ar bei de for fore byg gen de 
til tak. Lo ver og reg ler bør stram mes inn na sjo nalt og in ter na sjo nalt, 
slik at fær re lok kes inn i pen ge spill av hen gig het. Våre pa si en ters 
hel se og øko no mi er vik ti ge re enn så kalt valg fri het og hen syns løs 
pro fitt.

ALEXANDER WAHL
alexanderwahl32@gmail.com
er vei le der og spe sia list i all menn me di sin ved Kur ba det 
 Le ge sen ter og re dak tør for primærhelsetjenestefeltet  
i Helse  bib lio te ket. 
Foto: pri vat

«Gamb ler ne be hø ver ikke vise så man ge tegn 
på for tvi lel se el ler de pre sjon, men de kan 
 likevel være i akutt fare for selv mord»
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Hva vil vi ten ke om en lege som veg rer seg for å skrive ut 
an ti de pres si ver til de pri mer te?

Som fersk lege er kunn skaps ba sert me di sin grun nen jeg står på. 
Kunn skaps ba sert prak sis kan il lust re res med et venn dia gram be stå
en de av tre like sto re sirk ler som re pre sen te rer hen holds vis evi dens, 
pa si ent pre fe ran ser og kli nisk er fa ring (1). I prak sis er det nok mer 
slik at en hver lege har sitt eget venn dia gram, hvor stør rel sen på 
sirk le ne va ri e rer på like man ge må ter som an tal let le ger.

Ut dan nin gen vår fa si li te rer en for kjær lig het for evi den sen, na tur
lig vis, som det enes te kunn skaps ba ser te bei net vi har å stå på tid lig  
i kar rie ren. Pro ble met duk ker opp når evi den sen vak ler. Som for 
eks em pel når jeg, som LISlege i psy kia tri, lu rer på hvil ket antide
pressivum jeg skal vel ge. Iføl ge na sjo nal ret nings lin je er se lek ti ve 
se ro to nin re opp taks hem me re (SSRI) blant me di ka men tel le før s te
valg ved mo de rat til al vor lig de pre sjon (2). 179 804 nord menn hen tet 
ut re sept på et slikt me di ka ment i 2018, klart flest av alle an ti de pres
si ver (3). Sam ti dig har re gio na le le ge mid del in for ma sjons sent re 
(RELIS) gjen nom gått ef ekt grunn laget og me ner ge vins ten er mi ni
mal sam men lig net med pla ce bo (4). Også iføl ge UpToDate er ge vins
ten av SSRImid ler li ten sam men lig net med pla ce bo, rundt 3 po engs 
re duk sjon på Ha mil ton Ra ting Scale for Dep res sion (5).

Den opp sum mer te evi den sen fram står for meg usik ker. Men også 
fram skaf el sen av evi den sen er det blitt stilt spørs måls tegn ved (6). 
U.S. Food and Drug Ad mi ni stra tion (FDA) mott ok 74 stu di er til re gi 
st re ring mel lom 1987 og 2004 som om hand let an ti de pres si ver. Av 
dis se vis te 38 stu di er at an ti de pres si ver had de ef ekt, og 37 av dem 
ble pub li sert. Til sam men lik ning ble kun 3 av de 36 stu di e ne som 
ikke vis te ef ekt av an ti de pres si ver, di rek te pub li sert. 11 av dem ble 
pub li sert på en slik måte at det vir ket som om an ti de pres si ver  
had de ef ekt. Stu di e ne som ikke ble pub li sert, er ikke dår li ge stu di er. 
Det er snakk om forsk ning med stu die pro to kol ler ett er in ter na sjo
na le ret nings lin jer og so lid in du stri fi nan si e ring (6).

Ja, SSRImid ler ser ut til å ha litt bedre ef ekt enn pla ce bo, men kan 
jeg sto le på den pub li ser te litt e ra tu ren i lys av det oven stå en de? Min 
evi dens ba ser te til tro til dis se le ge mid le ne vak ler. Til og med ett er  
å ha hørt Jordan Petersons fore drag om se ro to nin ni vå ene hos al fa
han nen hos hum me re (7).

Hva vil vi ten ke om en lege som veg rer seg for å gjen nom fø re 
na sjo nalt an be falt be hand ling på bak grunn av an ner le des over be vis
ning? Jeg be stem mer meg for å gå til kol le g er, er far ne fjell folk, med 
min tvil og mine spørs mål. Ikke for mu lert som et pre sist PICOspørs
mål, men stot ren de, nø len de og sprin gen de. Kunn skaps py ra mi den 
ville ledd og kas tet meg ut i in gen manns land, men av et men nes ke 

Når evi den sen vak ler

LIT TE RA TUR
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får jeg gode svar. An ti de pres si ver har en ef ekt for noen, sier de. Det 
kan være de som ett er ICD9 had de en så kalt en do gen de pre sjon. Det 
kan være de som har eg net CYP2D6 og se ro to nin trans por tør (SERT)
pro fil. Det kan være de med so ma tisk syn drom, en mer psy ko mo to
risk svek kel se enn rent de pres sivt tan ke inn hold. Det fin nes man ge 
som er så de pri mer te at de er util gjen ge li ge for sam ta le te ra pi. Om 
noen pla ges med inn sov nings van s ker el ler en kom po nent av angst  
i til legg, har vi en kel te som pas ser sær lig bra. Kom mer vi ikke i mål 
med én, kan vi leg ge til and re, el ler bytt e.

Det blir uan sett klart at det å sett e noen på an ti de pres si ver ikke er 
gjort i en hånd ven ding. Evi den sen, som vir ker å lide av grov pub li ka
sjons skjev het, vit ner om en li ten ge vinst sam men lig net med pla ce
bo, sam ti dig som pa si en te ne må vel ges med far ma ko ki ne tisk omhu. 
Van ske lig, selv uten å ta bi virk nin ger med i lik nin gen.

Så, hva ten ker jeg nå? Er det greit å føl ge na sjo nal ret nings lin je for 
be hand ling, tross mang len de til tro til evi den sen? Jeg står i en skvis, 
most mel lom alle sirk le ne i kunn skaps ba sert prak sis. Når le ge mid
del in du stri en for pur rer evi den sen, med el ler uten in ten sjon (8), 
svek kes til tro en til psy ko far ma ka. 90 % av head-to-headstu di er på 
an ti psy ko ti ka gikk i stu die spon sors fa vør, som re gel uten åpen bar 
tuk ling. Der med er min kli nis ke psykofarmakologiske hver dag for 
ti den sterkt på vir ket av kol le g ers kli nis ke er fa ring. Til li ten til psy ko
far ma kas evi dens må byg ges opp igjen, før den kan kon kur re re med 
de to and re bas ti o ne ne i kunn skaps ba sert prak sis. Og imens sto ler 
jeg på er far ne kol le g er.

AN DRE AS NY DAL
andnyd@gmail.com
er lege i spe sia li se ring i psy kia tri ved Rus po li kli nik ken, Lo vi sen berg DPS,  
Lo vi sen berg Dia ko na le Sykehus.

Illustrasjon: LvNL/iStock
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Gresk hovud, norsk hovudbry

Fleire uli ke skrivemåtar av låne or det  
for akutt hjer ne be ten nel se er i bruk: 
 ence fa litt, encephalitt, en ceph a li tis  
og enkefalitt. Kva er rett?

Spørs må let rå kar ei rekkje termar med 
det gres ke or det for hovud som grunn ord. 
Skal ein skrive hydrokefali el ler hydrocephali 
for vasshovud? El ler skal til stan den med 
lite hovud skrivast mik ro ke fa li, mikrocefali, 
mikrocephali, mikrocephalus el ler mikroce- 
falus? Va ria sjo nen er til hin der for ein 
einskapleg og pre sis ter mi no lo gi i hel se
sek to ren, men rei ser samstundes òg vik ti ge 
spørs mål om korleis skrivemåtar av låne ord 
kan fastsetjast.

For å klarleggje skri ve må ten av en ce fa litt 
og dei and re variantane (tabell 1) vil det vere 
føremålstenleg å leggje til grunn ei «smør
brød lis te» av nokre språk lege vur de rings 
moment: ety mo lo gi og tra di sjon, opp slag  
i ord bø ker, lek si kon og kode verk, bruk, sy ste
ma tikk og utt a le.

Ety mo lo gi og tra di sjon
En ce fa litt er ei ordsamansetjing som byg 
gjer på det gamalgreske or det enkéfalos  
og suf k set itt. Or det er samansett av  
en (‘i’) og kefal- (‘hovud’) i ty din ga ‘hjer ne’  
og gres ke itis, opphavleg ei fe mi nin adjek
tivending, seinare brukt som nemning for 
sjukdomar (1). La tin har lånt or det frå gresk, 
men med ei lyd end ring slik at enkéfalos blei 
til cephalo.

I norsk har det i periodar vore ein ten dens 
å leggje seg nok så nær den gres ke, ori gi na le 
skri ve må ten i låne ord (2). Her skil norsk seg 
tydeleg frå eng elsk, som ofte gjengjev gres ke 
ord med ei la ti ni sert form, jf. ky ber ne tikk på 
norsk og cybernetics på eng elsk (av gresk 
kubernētēs).

Om ein legg eit slikt prin sipp til grunn for 
fastsetjing av skri ve må te, vil ein få enkefalitt.

Ord bø ker, lek si kon og kode verk
Ord bø ker er ei vik tig kjel de for å fast slå 
skri ve må ten av ord, særleg stan dard ord
bøke ne Bok måls ord bo ka og Ny norsk ord bo ka 
(3). In gen av dei har oppføringar av den ne 
ter men, men Ny norsk ord bo ka har re le van te 
opp slag som elek tro en ce fa lo gra fi og elek tro-
en ce fa lo gram.

Den au to ri ta ti ve Tanums rettskrivningsord- 
bok har opp fø rin ga en ce fa litt (4). Det gjeld 
også ei rekkje fag ord bø ker, Sto re me di sins ke 
lek si kon, kode ver ket ICD10, emne ord lis ta 
MeSH og Tids skrif tets ord lis te (5 –10).

Om ein legg ord bø ke ne og kode verk til 
grunn, er det my kje som ta lar for skri ve 
må ten en ce fa litt.

Språk bruk (usus)
Kva skri ve form er i fak tisk bruk? Det såkalla 
ususprinsippet byggjer på kva som do mi ne
rer i skrivne teks ter som opp fyl ler vis se 
kva li tets kri te ri um. Det veg tungt når ein 
skal vur de re uli ke kandidatar, men kan vere 
vanskeleg å kartleggje. For me di sins ke fag
termar kan det vere føremålstenleg å ta 
ut gangs punkt i bru ken i dei di gi ta li ser te 
bø ke ne hos Na sjo nal bib lio te ket, på nett  
si de ne til Tids skrif tet, Folkehelseinstituttet, 
Hel se bib lio te ket, Norsk hel se in for ma tikk 
(nhi.no) og i nors ke pa pir avi ser i ba sen til 
me die ar ki vet Re trie ver (11–16) (ta bell 1).

Gjen nom gan gen sy ner at en ce fa litt skil seg 
ut klårt som den mest etab ler te skri ve må ten, 
ikkje ber re i fag lege kjel der, men òg i avis
artiklar som rettar seg mot eit all ment pub li
kum. Encephalitt er noko i bruk, me dan enke-
falitt – noko overraskande – i li ten grad blir 
nytta. Bru ken av skri ve må ten en ceph a li tis er 
vanskeleg å vur de re pga. my kje støy i kjel de
ne, og ein bør ikkje leggje tala i ta bel len til 
grunn. Den ne skri ve må ten er først og fremst 
nytta i engelskspråklege tekstar og bø ker  
i til legg til nors ke tekstar med den eng els ke 
ter men tick-bor ne en ceph a li tis (TBE).

Om ein legg fak tisk språk bruk til grunn, 
er det også my kje som ta lar for skri ve må ten 
en ce fa litt.

Sy ste ma tikk
Skri ve må ten av eit låne ord bør i så stor grad 
som mogleg inn gå i eit etab lert møns ter. 
Det er difor ein føremon å lene seg på and re 
fagtermar – særleg nor mer te – som byggjer 
på det gres ke låne or det for hovud, når ein 
vur de rer skri ve må ten av en ce fa litt.

Om ein legg au to ri ta ti ve ord bø ker til 

grunn, er det li ke vel ikkje lett å finne eit 
gjen nom ført møns ter (sjå ta bell 2). Ved 
bru ken av for led det en, ser det ut som om 
skri ve må ten blir cefali, jf. encefali, elek tro-
ence fa lo gra fi, en ce fa lo pa ti, men det er ikkje 
gjen nom ført (en ke fa lin). And re føre ledd 
som t.d. braky-, doliko-, mik ro-, mak ro- og 
hydro- ser ut til å gje skri ve må ten kefali, men 
hel ler ikkje her er det heilt gjen nom ført 
(hydrocefalus, anencefali). Det er li ke vel 
verdt å mer ke seg at skri ve må ten kefali står 
nok så sterkt blant ein del re la ter te låne ord.

Om ein legg sy ste ma tikk til grunn, kan 
pa ra dok salt nok både skri ve må ten en ce fa litt 
og enkefalitt vere ak tu el le.

Ut a le
Det ortofone prin sip pet om at skrift form 
skal spegle utt a le, er vik tig ved ei vur de ring 

Illustrasjon: Grafissimo/iStock

Tabell 1  Bruksfrekvens av encefalitt og relaterte skrivemåtar. *Svært høgt innslag av tekstar på andre språk eller 
bruk av engelsk term

Nasjonal- 
biblio- 
teket

Tids-
skriftet

Folke- 
helse- 

instituttet

Helse- 
biblio- 

teket.no nhi.no

Aviser 
(Retri-
ever)

encefalitt 1 095 136 82 1 063 277 231

encephalitt 279 0 1 5 9 15

encephalitis 954* 12* 16* 212* 3* 115*

ensefalitt 0 0 0 0 0 0

enkefalitt 28 0 0 0 0 2

enkephalitt 0 0 0 0 0 0

enkephalitis 0 0 0 0 0 0
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av skri ve må te av låne ord. Om fag mil j øa 
uttalar en ce fa litt med slyd el ler klyd i grunn
or det, kan vere vanskeleg å kartleggje. I ein 
tidligare språk spal te ar tik kel i Tids skrif tet frå 
1995 blir det påpeikt at sutt a len i en ce fa litt, 
encefalon og en ce fa lo gra fi er inn ar beidd i fag 
 mil jø et (17). Det er også i tråd med utt a le opp
fø rin ga i Tanums sto re rettskrivningsordbok og 
Norsk utt a le ord bok (18).

Med om syn til bokstavkombinasjonane ph 
i encephalitt, vil ei til pas sing til utt a le gje f, 
alt så en ce fa litt. I til legg ville det ortofone   
prinsip pet tilseie at ein c som blir utt alt som 
s, bør skrivast med bok sta ven s i norsk, noko 
som ville gje ensefalitt. Det er li ke vel in gen 
sterk tra di sjon for at låne ord med c blir til s  
i fag språket, i motsetnad til til fel le der cbok
sta ven blir utt alt som klyd, jf. kar di al og 
 ka tarr.

Om ein legg utt a le til grunn, er det også 
my kje som ta lar for skrivemåtane en ce fa litt 
og ensefalitt.

Opp sum me ring
Kva for ein skri ve må te av låne ord som er 
rett, vil vere av hen gig av kva språk lege  
mo ment ein legg vekt på. Etab lert bruk, 
opp slag i ord bø ker og and re au to ri ta ti ve 
kjel der ta lar for skri ve må ten en ce fa litt fram
for ensefalitt, encephalitt, en ceph a li tis og 

enkefalitt, me dan utt a le prin sip pet ta lar for 
både en ce fa litt og ensefalitt. Men der som  
ein legg størst vekt på sy ste ma tikk, er biletet 
litt meir inn fløkt. Nærliggjande, nor mer te 
låne ord som elek tro en ce fa lo gra fi og en ce fa lo-
pa ti stør kon klu sjo nen om at ein bør skrive 
en ce fa litt. Men der som ein ser på fleire 
 nær skyl de fagtermar som t.d. makrokefali  
og mik ro ke fa li el ler legg vekt på tra di sjo  
nen med skri ve må te i sam svar med opp
havleg gresk form, kun ne ut fal let ha vore 
annleis. Ei samla vur de ring av alle mo men ta 
ovanfor vil li ke vel tale for skri ve må ten en ce-
fa litt.

Vak lin ga mel lom uli ke skrivemåtar kan 
rett og slett skuldast at uli ke personar el ler 
fag mil jø har vekt lagt – im pli sitt el ler eks pli
sitt – uli ke vur de rings mo ment til uli ke ti der. 
Val av skri ve må te av nye låne ord skjer ofte 
spon tant og med manglande om syn til 
sy ste ma tikk. Låne ord med det gres ke or det 
for hovud som grunn ord sy ner korleis re sul
ta tet kan bli ein språkleg spa gat.

Truleg er det umogleg å unn gå slike situa
sjonar heilt, men ei med vi ten vur de ring av 
låne ord ba sert på ei «smørbrødliste» av 
mo ment vil vere til hjelp for fag folk.

Den ne ar tik ke len står for forfattarens vurderingar  
og inneber ikkje ei of  si ell nor me ring el ler vur de ring  
av låne or det.

OLE VÅGE
ole.vage@sprakradet.no
er ph.d., seniorrådgjevar i Språk rå det og med lem  
av Grup pe for norsk me di sinsk fag språk.
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Tabell 2  Skrivemåte av relaterte termar til encefalitt i eit utval ordbøker og leksikon. Bruken av skråstrek indikerer likestilte former i oppslaget, bruken av parentes 
indikerer underordna form.

Bokmålsordboka/ 
Nynorskordboka

Tanums store  
rettskrivningsordbok Medisinsk ordbok Norsk medisinsk ordbok Store medisinske leksikon

brakykefal brakykefal - - brakykefal

dolikokefal dolikokefal - - -

elektroencefalografi elektroencefalografi elektroencefalografi elektroencefalografi

myalgisk encefalopati encefalopati encefalopati encefalopati encefalopati

encefalon encefalon (encephalon) encephalon -

- mikrokefali mikrokefali/mikrocefali mikrokefali (mikrocefali) mikrokefali

- makrokefali - makrokefali (macrocepha-
lia, makrocefali)

-

- hydrokefali - hydrocefalus (hydrokefali) hydrocephalus

- akefali - acephali (akefali) akefal

- trochokefali - - -

- - akrokefali akrokefali akrokefali

- - oksykefali - oksykefali

- - anencefali anencefalus anencefali

- - porencefali porencefali -

- - enkefaliner enkefalin enkefaliner
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Den far li ge vin ter då pen

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

I 1895 var det en re ell ri si ko knyt et til å ta med sped bar net til kir ken for dåp på vin ters tid der som man bod de uten for by ene. 
Kal de kir ker og lang rei se vei i lave tem pe ra tu rer kun ne føre til al vor li ge syk dom mer hos bar na. Un der føl ger et de bat inn legg 
av en lege som jevn lig had de sånne pa si en ter (Tidsskr Nor Lægeforen 1895; 15: 131 – 3).

Barnedaab om vin te ren.

Af G. Diet rich son, Hø ne foss
Un der det fris ke indtryk af en oplevelse 
(desværre ikke min før s te) vil jeg faa lov til 
at hen le de opmerksomheden paa en skik 
el ler efter min me ning en uskik, for hvis 
opretholdelse en væsentlig del af an sva ret 
vis se lig hvi ler paa lægerne. Jeg har nem lig 
netop til set et 4 – 5 uger gam melt barn med 
en be ty de lig bronkit, erhvervet ved barne
daaben i kir ken.

For to aar si den mis te de jeg en pa tient 
li den de af sam me sygdom med paafølgende 
katarrhalsk lungebetændelse, frem kaldt af 
sam me aarsag.

Jeg tvi ler ikke paa, at man ge læ ger lan det 
rundt, be lært af lig nen de sør ge li ge er fa rin
ger, vil sam stem me med mig i, at det – fra 
lægens stand punkt betragtet – er forkaste
ligt at rei se til kir ken med smaabørn om 
vin te ren. Selv føl ge lig stil ler for hol det sig 
gan ske an ner le des i byerne, hvor man kun 
har gan ske kort styk ke vei at bære de smaa 
el ler en dog kan kjøre i indelukket slæde, 
hvor man kom mer fra varmt hus og ind  
i en godt opvarmet kir ke, uden at bar net 
den hele tid be hø ver at udsættes for afkjø
ling. Men paa lan det, hvor man ofte har 
lan ge strækninger at rei se og derefter 
 kom me ind i uopvarmede el ler ialfald 
 me get ofte utilstrækkelig opvarmede guds
huse, er den fare, man her løber, saa stor  
og saa erfaringsmæssig fastslaat, at der er  
al grund til at tage for hol det un der over vei
el se og drøf tel se. Det er vis se lig ogsaa gaat 
man ge som mig, at naar man i det en kel te 
kon kre te tilfælde – sær lig da «hus prak sis», 

hvor lægen i alle vigtigere spørsmaal tages 
tilraads – spørges, om det kan være tilraade
ligt at tage Lillegut el ler Tul la til kir ken  
nu om vin te ren, saa raader man efter sin 
bedste over be vis ning der fra, idet fare for  
liv el ler hel bred ikke kan udelukkes. Men 
saasandt som vor sam vitt ig het tilsiger os  
at hand le saaledes i det en kel te tilfælde, og 
det paa den an den side maa indrømmes, at 
den sam me pro fy lak  tiske for holds re gel er 
paakrævet i alle til fælde, hæver spørsmaalet 
sig til en sag af almindelig hy gie nisk be tyd
ning. Og eftersom vi mere og mere blir os 
bevidst, at pro fy lak se og hy gie ne i sin almin
delighed di rek te hø rer ind un der vort vir ke 
og ofte dan ner en af dett es taknemmeligste 
opgaver, har lægerne nep pe længere ret til 
stil tiende at være til sku er ved et saadant 
for hold. Jeg er fuldt opmerksom paa, at 
den ne sag ikke bør el ler kan betragtes en si
dig fra lægens stand punkt, at specielt geist
ligheden her kan have et vegtigt indlæg at 
give; men dett e bør ikke afholde os fra at 
give vor me ning tilkjende. Men det er for
øvrigt min tro, at hel ler ikke kir kens tje ne re 
vil de have væsentligere indvendinger at 
gjø re mod den ord ning, at barnedaaben  
i landskirkerne henlagdes f. eks. til halvaaret 
1ste mai til 31te ok to ber. Jeg har ialfald aldrig 
set andet, end at presterne beredvilling har 
efterkommet opfordringer til at døbe børn  
i hjem met, selv hvor der ikke har væ ret tale 
om «nøddaab», men hvor der kun har væ ret 
begrundet i frygt for ri si ko en ved at føre 
bar net til kir ke. Nu er det jo vistnok indly
sende, at der vil de stil le sig prak tis ke vans
keligheder i vei en for en mere almindelig 
be nytt el se af presterne til den ne hand ling  
i hjem me ne; men man vil de utvil somt 
 kun ne faa en fuldt be tryg gen de ord ning  
ved at lade den udføre ved kir ke san ge re  
og sko le læ re re, saaledes som man ogsaa  
nu pleier, naar der er fare for haanden.  
Den kir ke li ge indvielse af hand lin gen vil de 
da henlægges til sommermaanederne.

I et hvert fald fore kom mer det mig, at der 
skal gan ske over or dent lig vegtige grun de til 
for at opretholde en skik der er for bun det 
med saa stor fare som den nu gjængse rei se 
til kir ken med smaabørn om vin te ren. Og 
naar der saa en gang sker en ulyk ke, saa gaar 

den ne ikke blot du over bar net, men nær 
sagt me get mere over forældrene, for hvem 
der un der saadanne omstændigheder til 
sor gen kom mer sjælenøden, samvittigheds
naget over selv at have for voldt det sør ge 
lige. Det er med fuld over be vis ning, jeg  
i saadanne tilfælde har søgt at lett e byr den 
ved at fore hol de dem, at de kun har hand let 

efter sin over be vis ning, efter sin og den 
almindelig gjældende opp fat ning af, hvad 
der var de res pligt, men at skyl den me get 
mere er hos presterne og lægerne, der 
 opretholder, resp. ikke modarbeider en  
saa skjæbnesvanger opi ni on.

«Jeg har nem lig netop til set et  
 4 – 5 uger gam melt barn med  
en be ty de lig bronkit, erhvervet  
ved barnedaaben i kir ken»

«Der skal gan ske over or dent
lig vegtige grun de til for at 
opretholde en skik der er for
bun det med saa stor fare som 
den nu gjængse rei se til kir ken 
med smaabørn om vin te ren»

Sped barn i dåps kjo le i 1902. Foto: Johan nes Øwre / 
Finnmark Fyl kes bib lio tek
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STEM NEI!

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com
Redaksjonssjef i Æsculap

Hvor po li tisk far get Æsculap har vært, har va ri ert med skif ten de re dak sjo ner og fra tiår til tiår. På star ten av 1970-tal let så man 
en klar so sia lis tisk lin je i Æsculaps re dak sjon, og der med også i stof et. Det hele top pet seg med fol ke av stem nin gen om hvor-
vidt Norge skul le gå inn i EEC, EUs for lø per, der re dak sjon en tok et klart stand punkt (Æsculap 1972; 52: 1).

For siste gang – STEM NEI!

Vi nær mer oss da gen for fol ke av stem nin gen 
om EEC. De fles te av oss har tatt et stand
punkt, men frem de les er det man ge som 
ikke vet.

Her i Æsculap har vi i det siste skre vet  
mye om føl ge ne av å gå inn i EEC. Vi har 
prøvd å få fram ty de ligst mu lig hvor le des  
et med lem skap vil for ster ke de fak to rer  
i den so si a le ut vik lin gen som gir syk dom. 
Dett e gjel der økt sen tra li se ring av ar beids
plas ser, fle re pend le re, flytt ing av ar beids
kraft fra «lite» pro duk ti ve yr ker, kort sagt:  
for å opp fyl le mål sett in gen med EEC som er 
fri be ve gel se for ka pi tal og uhind ret øko no
misk vekst, er man vil lig til å pro du se re nye 
so si a le pro ble mer. På leng re sikt fryk ter vi at 
pro fittmo ti vet skal kom me inn i be hand lin
gen av syke.

I like stor grad har vi hev det at vi som 
hel se og so si al ar bei de re må se på føl ge ne  
av et med lem skap for vår egen si tua sjon. På 
ar beids plas se ne mer ker vi en sta dig har de re 
ra sjo na li se ring. Det er utt rykk for at Sta ten 
pri ori te rer hel se ve se net lavt for di det er 

«upro duk tivt». Al le re de det siste stats bud
sjett et som vi me ner var en for be re del se til 
EECmed lem skap, gav bare en svak stig ning  
i ut gif te ne til hel se ve se net, mens pen ge ne 
gikk til om struk tu re ring av in du stri en o.l.

Som lønns mott a ke re vil vi mer ke høy ere 
pri ser på man ge av de van lig ste mat va re ne 
og økt hus leie for di ren te ne vil øke med  
ca. 2 pro sent.

Vi er ikke len ger i tvil, vi sier STEM NEI!
Bratt e li for tel ler oss at i EEC tri ves so sia lis

men. Er det sam men med Heath, Pompidou 
og Strauss at Bratt e li, As pen gren og Willoch 
skal lære oss hva so sia lis me er?

«Et med lem skap vil for ster ke 
de fak to rer i den so si a le ut vik
lin gen som gir syk dom»

Vi øns ker ikke å låse Norges fram tid til 
gjennoppbyggingen av en ny stor makts
blokk. Vi øns ker selv å kun ne be stem me den 
po li tis ke ut vik lin gen. Vi vil ha selv be stem
mel ses rett.

Der for sier vi, STEM NEI!

Mas se mø te mot EEC på Uni ver si tets plas sen i 1972. Foto: Sam fo to / NTB Scan pix

«Som lønns mot ta ke re vil vi 
mer ke høy ere pri ser på man ge 
av de van lig ste mat va re ne»
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Klar for end ring?

Pod kas ten til byr et lyn kurs i sam ta le me to
den mo ti ve ren de in ter vju (MI) i et for mat 
som sær lig er eg net for den trav le prak ti ker 
el ler stu dent som li ker å få fag lig på fyll  
i le di ge stun der.

Kur set er ut gitt av Hel se di rek to ra tet, ett er 
ini tia tiv av en en ga sjert kol le ga, Her man 
Egen berg. Sam men med den er far ne ge stalt
te ra peut og un der vi ser av me to den, Sol veig 
HøghKrohn ved Hel se di rek to ra tet, ut gjør 
de et dy na misk pro gram le der par. I fire 
epi so der på 32‒64 mi nutt er tar de lytt er ne 
gjen nom en in tro duk sjon til MI. Me to den 

PODKURS I MO TI VE
REN DE IN TER VJU
Hel se di rek to ra tet, 2019 

pre sen te res gjen nom pa si ent sam ta ler og 
rol le spill som gir ut gangs punkt for til ba ke
mel din ger og re flek sjo ner. Egen berg tar 
rol len som elev, slik at me to den pre sen te res 
gjen nom re flek sjon rundt hans egen end
rings pro sess og pa si ent sam ta le ne.

Podkurset har mål om at til hø re ren skal 
lære MI og sam ta le tek nik ker. Det er nok en 
am bi si øs mål sett ing for en fire tim ers lytt e
øv el se. De skal li ke vel ha ros for å in tro du 
sere kom plek se sam ta le tek nik ker på en 
lett fatt e lig og in spi re ren de måte.

Vi blir mest mo ti vert av opp munt rin ger, 
ak sept og fo kus på det som går bra. Vi li ker 
sam ta ler pre get av venn lig het og re spekt. 
Ved å frem me en god re la sjon, mo del le rer 
podkurslederne hold nin ger fra MI og blir 
for bil der for oss som vei le de re av pa si en ter 
el ler stu den ter. Det som fak tisk vir ker i MI, 
er ikke sam ta le tek nik ke ne ale ne, men vei le
de rens hold nin ger til egen rol le, og pa si en
tens ei er skap til end rings pro ses sen er vel  
så vik tig.

Til taks fa sen i de fles te kon sul ta sjo ner 
in vi te rer pa si en te ne til å gjø re end rin ger  
i eget liv. Selv det å ta en me di sin, av las te en 
ska de, til pas se ak ti vi te ter el ler kom me til 

av talt opp føl ging kre ver til pas nin ger som 
pa si en te ne ofte ikke kla rer å iverk sett e i sine 
liv. Le ger må ta med mu lig het for å gjen
nom fø re til tak sam men med be hand lings
pla nen.

Podkurset pas ser for alle som skal sam ta le 
med pa si en ter og kli en ter om end ring, og 
som har be hov for å snakke med noen om  
å få til en end ring. Jeg kan van ske lig se for 
meg noen som ikke vil kun ne ha nytt e av  
å lære mer om dis se prin sip pe ne for å hjelpe 
men nes ker til å ta an svar for egen end ring. 
Podkurset eg ner seg godt som pen sum  
i grunn ut dan nel sen og for de fles te spe sia li
te ter. Der som dett e kan knytt es til vei le de de 
øv el ser, vil læ rings ef ek ten bli stor.

An mel der bi drar i ut vik lin gen av et e-læ rings kurs i livs- 
 stils ar beid for Le ge for en in gen med fo kus på kost og 
 mosjon. Det e kur set vil bru ke Podkurset som pen sum  
med en prak tisk kurs del med øv el ser i mo ti va sjons sam-
ta ler.

THOMAS MIL DES TVEDT
Fast le ge
Før s te ama nu en sis ved Fag grup pe  
for all menn me di sin, Uni ver si te tet i Bergen

Med or det i sin makt, 
men ikke i sin or den

Jeg be und rer en tu si as ter. Og uten å kjen ne 
for fatt e ren av den ne bo ken, for nem mer  
jeg et eks em plar av ar ten. Sam ler er Hå kon 
Lut dal i hvert fall helt sik kert, og hen sik ten 
med den ne bo ken be skri ver han som  
«å sam le flest mu lig fas te utt rykk, ord og 
ven din ger som bru kes i bil led lig el ler over
ført be tyd ning». Fangs ten har blitt 10 000 

MED OR DET  
I SIN MAKT
Hå kon Lut dal
10 000 stå en de ut rykk, 
 fas te fra ser, ord og ven-
din ger. 3. utg. 648 s. Oslo: 
Ko lo fon, 2019. Pris NOK 375 
ISBN 978-82-300-1498-1

«bi drag til å hol de språk seg men tet le ven de». 
Det in klu de rer mye å både hum re og grub le 
over.

Språket er vårt vik tig ste verk tøy i kom mu
ni ka sjon med and re men nes ker, en ten det 
skjer skrift lig el ler munt lig, over for pa si en
ter el ler kol le g er. Pres set mot norsk språk  
er øken de. Først og fremst gjel der det fag
språket, som trues av eng els ke ord og ter
mer. Men også all menn språket på vir kes av 
et kul tu relt og et nisk mang fold som re du se
rer an tall fel les språk li ge re fe ran ser og gjør 
bru ken av me ta fo rer og idi o mer van ske li 
gere. Når pa si en ten «går på veg gen» el ler 
«so ver som en stein», må det selv sagt for stås 
på bak grunn av for mu le rin ge nes over før te 
be tyd ning, noe som for ut sett er språk lig 
kom pe tan se.

«Å lære en kul turs idi o mer og and re fas te 
utt rykk er å dyppe seg selv ned i den kul tu
ren», skri ver for fatt e ren i for or det. Språk  inte
res ser te nors ke menn og kvin ner vil nep pe 
finne man ge over ras kel ser i for kla rin ge ne  
av de man ge or de ne og utt ryk ke ne i den ne 
bo ken. Men er man ukjent med norsk språk 
og kul tur, kan det sik kert være mye å lære.

Ho ved pro ble met med bo ken er re di ge rin
gen. Når noen ord og utt rykk al fa be ti se res 
ut fra sin ube stem te ar tik kel, blir det for 
eks em pel 125 si der med «en» og «et» som 
opp slags ord, fra «en ablegøye» til «et ånds
verk». Det er ikke sær lig bru ker venn lig om 
man le ter ett er be tyd nin gen av et be stemt 
ord. Jeg fore trek ker språk pro fes sor Kjell  
Ivar Vannebos or ga ni se ring av til sva ren de 
utt rykk i bo ken Prik ken over i-en og and re 
ut rykk (Cap pe len Damm, 2011). Van nebo 
al fa be ti se rer med ut gangs punkt i det før s te 
sub stan ti vet som inn går i utt ryk ket. I Norsk 
ety mo lo gisk ord bok (Kagge for lag, 2013) lø ser 
Yann de Caprona gjen fin nings pro ble met 
med et om fatt en de al fa be tisk re gis ter over 
en kelt ord ba kerst i bo ken. Kan skje en ide  
til 4. ut ga ve av den ne bo ken også?

MAG NE NY LEN NA
Pro fes sor i sam funns me di sin og ord bok re dak tør, 
Institutt for hel se og sam funn
Uni ver si te tet i Oslo
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ANMELDELSER

Mor somt og læ re rikt 
om pe nis

I kjøl van net av opp lys nings bø ker om fle re 
av krop pens or ga ner mått e også den ne 
bo ken kom me. Den hand ler ikke bare om 
pe nis, men også skro tum, urin blæ ren, pro
sta ta og ny re ne. Mål grup pen er menn (sær
lig yng re), men også and re le se re kan ha 
stort ut bytt e av boka. For fatt e rens utt al te 
ho ved mål er å skille fakta fra feil in for ma
sjon og ufar li ge pla ger fra mer al vor li ge 
symp to mer. Dett e lyk kes han godt med.

Boka dek ker man ge te ma er, på et lett  

PE NIS. EN HÅND BOK
Stur la Pil skog
My ter og sann he ter om 
man nens vik tig ste verk tøy. 
213 s, ill. Oslo: Kagge for lag, 
2020. Pris NOK 399  
ISBN 978-82-489-2534-7

og hu mo ris tisk språk. Den er delt inn  
i 14 ka pit ler med fen gen de tit ler, for eks em
pel «Av med luen?» om om skjæ ring og 
«Trang i hjel men» om fi mo se. Inn ram ming 
av fun facts gjør boka enda mer lett lest.

Kil de lis ten fun ge rer stort sett bra. I ka pit
te let om pe nis stør rel se hen vi ses det imid ler
tid til en bri tisk sy ste ma tisk over sikt fra 2015 
som om fatt er over 15 000 menn fra alle 
ver dens de ler. Den ne stu di en kun ne ikke 
kon klu de re med for skjel ler i gjen nom snitt
lig pe nis stør rel se blant menn i uli ke fol ke
grup per og ver dens de ler. På tross av dett e 
hev der for fatt e ren i nes te av snitt at «… slike 
for skjel ler fin nes, det er det in gen tvil om» 
og be skri ver en ran ge ring av pe nis stør rel se 
blant uli ke fol ke grup per. Her sav nes hen vis
ning til re le van te stu di er som un der støtt er 
på stan den.

For fatt e ren fram stil ler el lers forsk nings 
resul ta ter på en lett fatt e lig måte, og man ge, 
spe si elt unge, vil finne svar på det de lu rer 
på om pe nis stør rel se, sek su ell de but og 
kjønns syk dom mer, for å nev ne noe. Bo ken 
kryd res av man ge ku ri ø se his to ris ke anek 
doter, for eks em pel om penil pletysmografi 
(må ling av vo lum end ring) som ble brukt 
som løgn de tek tor for å «av slø re» re krutt er 

som på be rop te seg ho mo fi li for å slip pe 
unna mi li tær tje nes te på 1960tal let. Også 
be hand ling av im po tens vies stor plass. 
Av snitt et «Lytt til pe nis, så unn går du hjer te
in farkt» kob ler på en fin måte sam men hen
gen mel lom erek til dys funk sjon og ar te rio
skle ro se.

Pro sta ta kreft kal les «den 10. lan de pla ge», 
en vel plas sert be nev nel se tatt i be trakt ning 
det sto re an tall menn som be rø res av dia
gnos tikk og be hand ling av den ne syk dom
men. For fatt e ren bru ker plass på å be skri ve 
Glea son sco resy ste met i om ta le av vevs 
under sø kel se ved pro sta ta kreft, men bur de 
hel ler ha truk ket fram den mer mo der ne 
Glea son Gra de Groupklas si fi se rin gen, som 
er lett e re å skjøn ne for lek folk.

Bo ken dek ker et be hov der ute for kunn
skap om man nens un der liv og vil finne  
sin na tur li ge plass blant de and re po pu lær
vi ten ska pe li ge bø ke ne om krop pen.

VIK TOR BER GE
Uro lo gisk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ra di um hos pi ta let

Inn by den de om sår

Sår har si den ti de nes mor gen vært en po ten
si elt al vor lig me di sinsk til stand, og sår he ling 
var tid li ge re an sett som le gens vik tig ste opp   
ga ve. Det er fun net ned teg nel ser fra om trent 
år 3000 f.Kr. som be skri ver en rek ke uli ke 
sår om slag, som for eks em pel hon ning, kvae 
og rått kjøtt. Men mens de gam le egyp te re 

SÅR
Chris ti na Lind holm
4. utg. 512 s, tab, ill. Oslo: 
Cap pe len Damm Aka de-
misk, 2020. Pris NOK 689 
ISBN 978-82-02-64800-8

slik ket sine sår i håp om å få så re ne til å gro, 
byg ger da gens prin sip per for sår  heling på  
et mo der ne vi ten ska pe lig fun da ment.

For fatt e ren Chris ti na Lind holm skri ver 
inn led nings vis at ut gangs punk tet for bo ken 
nett opp har vært å for sø ke å gi et kli nisk 
for ank ret vi ten ska pe lig over blikk over 
 te ma et sår. Hun er pro fes sor eme ri ta i kli
nisk sy ke pleie, og sår har vært hen nes forsk
nings felt gjen nom en lang kar rie re.

Bo ken er lo gisk byg get opp og om hand ler 
dia gnos tikk og be hand ling av både akutt e 
og kro nis ke sår, in klu dert legg sår, trykk sår, 
fot sår ved dia be tes, ma lig ne sår, im mu no 
logis ke sår og in fi ser te sår. Bo ken er skre vet 
for uli ke hel se per so nell grup per med in ter
es se for sår, uav hen gig av tid li ge re er fa ring 
med sår be hand ling. I til legg tar for fatt e ren 
opp pro blem stil lin ger som er re le van te for 
hel se per so nell både i pri mær og spe sia list
hel se tje nes ten. Uli ke prak tis ke sår be hand
lings prin sip per som sår ren gjø ring, fuk tig
hets be va ren de sår he ling, sår ban da sjer og 
undertrykksbehandling om ta les i egne 
ka pit ler. Bo ken er lett lest, men kan også 

fun ge re fint som et teo re tisk og prak tisk 
opp slags verk med in for ma ti ve fak ta bok ser 
som opp sum me rer de vik tig ste po en ge ne  
i teks ten.

Il lust ra sjo ne ne er man ge og be står  
i ho ved sak av en rek ke gode kli nis ke far ge
bil der, men in ne hol der også flott e skje ma 
tiske far ge fi gu rer som gjør bo ken svært 
inn by den de og le ser venn lig. For eks em pel 
er de uli ke fa se ne i sår he lings pro ses sen rikt 
il lust rert med in for ma ti ve teg nin ger og 
til pas set tekst meng de.

Hvis du er ute ett er en in spi re ren de og 
over sikt lig bok om akutt e og kro nis ke sår,  
vil du la deg be geist re av den ne bo ken. Den 
bør være lett til gjen ge lig på ar beids plas sen 
for alle le ger og sy ke plei e re som be hand ler 
pa si en ter med sår, både som en in tro duk
sjon og som på fyll for de mer er far ne.

EL LEN HEIL MANN MO DALS LI
Kon sti tuert over le ge, Hud av de lin gen,  
St. Olavs hos pi tal
Sty re med lem i Norsk interessefaggruppe  
for sår he ling



711TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  7,  2020;  140

PH.D.-DISPUTASER

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

LARS ANDREAS DEJGAARD
Cardiac diseases with risk of severe ventricular 
arrhythmias; risk stratification and impact of exercise. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
27.3.2020.
Bedømmelseskomité: Stefano Caselli, Cardio
vascular Center Zürich, Sveits, Espen Holte, Insti 
tutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges 
teknisknaturvitenskapelige universitet, og Kirsten 
KrohgSørensen, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Kristina H. Haugaa, Thomas M. Helle
Valle og Thor Edvardsen.

UNIVERSITETET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

FRODE HALLAND
Reproductive factors and maternal long-term mortality. 
Utgår fra Institutt for global helse og samfunns
medisin. Disputas 20.3.2020.
Bedømmelseskomité: Tine Brink Henriksen, 
Aarhus universitet, Danmark, Bjørn Olav Åsvold, 
Norges teknisknaturvitenskapelige universitet,  
og MarteHelene Bjørk, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Rolv Skjærven, NilsHalvdan Morken  
og Kari Klungsøyr.

SJUR LEHMANN
Trial of labor after a previous cesarean section, Norway 
1989 – 2014: A justified practice? Utgår fra Klinisk 
institutt 2. Disputas 24.3.2020.
Bedømmelseskomité: Tine Brink Henriksen, 
 Aarhus Universitetshospital, Danmark, Ingvil 
Krarup Sørbye, Oslo universitetssykehus, og Fran
cisco Gomez Real, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Svein Rasmussen, Lorentz M. Irgens,  
Per E. Børdahl og Elham Baghestan.

CARL JOVAN NICOLAS PEJOVIC
No cry at birth. Neonatal resuscitation in low-resource 
settings: role of the laryngeal mask airway. Utgår fra 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin. 
Disputas 27.3.2020.
Bedømmelseskomité: Ola Didrik Saugstad, 
Universitetet i Oslo, Marta Thio Lluch, The Royal 
Women’s Hospital, Australia, og Thomas Halvorsen, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Thorkild Tylleskär, Mats Blennow, Hege 
Ersdal og Tobias Alfvén.

TOR HENRIK A. TVEDT
The role of interleukin-6 classical and trans-signaling  
in allogeneic stem cell transplantation. Utgår fra 
Klinisk institutt 2. Disputas 2.4.2020.
Bedømmelseskomité: Anne Ma DyrholRiise, 
Universitetet i Oslo, Petter QuistPaulsen, Norges 
teknisknaturvitenskapelige universitet, og Hans
Peter Marti, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Øystein Bruserud og Annette K. Brenner.

MARIANNE LUNDERVIK BØTHUN
Carotid intima-media thickness and cerebrovascular 
vasoreactivity in patients with intracranial aneurysms. 
A sonographic study of potential predictors for aneu-
rysm rupture risk and delayed cerebral ischemia. Utgår 
fra Klinisk institutt 1. Disputas 3.4.2020.
Bedømmelseskomité: Erwin Stolz, JustusLiebig
Universität Giessen, Tyskland, Angelika Sorteberg, 
Universitetet i Oslo, og Trude Gundersen, Universi
tetet i Bergen.
Veiledere: Christian A. Helland og Lars Thomassen.

HANNA FJELDHEIM DALE
Health effects of supplementation with cod protein 
 hydrolysate. Impact on glucose metabolism and appe-
tite in healthy subjects and gut health in irritable bowel 
syndrome. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 
3.4.2020.
Bedømmelseskomité: AnneMarie Aas, Universi
tetet i Oslo, Henrik Rasmussen, Aalborg Universi
tetshospital, Danmark, og Simon E. Nitter Dankel, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Gülen Arslan Lied, Jan Gunnar Hatle
bakk, Trygve Hausken og Dag Arne Lihaug Hoff.

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

JAHN FREDERIK NORAAS GRUE
Automatic measurments of mitral annular motion 
indices. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bilde
diagnostikk. Disputas 1.4.2020.
Bedømmelseskomité: Peter Søgaard, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Uni
versitet, Danmark, Cecilie Risøe, Oslo universitets
sykehus, Rikshospitalet, og Silvana Bucher Sand
bakk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, 
Norges teknisknaturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Bjørn Olav Haugen, Håvard Dalen  
og Hans Torp.

MORTEN KRISTOFFERSEN
Pre-season training methods to increase power 
production in road cycling: low-cadence-, maximal 
strength- and short-sprint training. Utgår fra Institutt 
for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Disputas 
17.4.2020.
Bedømmelseskomité: Eystein Enoksen, Norges 
idrettshøgskole, Charlotte Suetta, Københavns Uni
versitet, Danmark, og Siri Marte HollekimStrand, 
Norges teknisknaturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Øyvind Bucher Sandbakk og Hilde 
Stokvold Gundersen.
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PH.D.-DISPUTASER

UNIVERSITETET I TROMSØ
Norges arktiske universitet  
https://uit.no/tavla

JUAN CARLOS AVILES SOLIS
Identification and prevalence of adventitious lung 
sounds in a general adult population. Utgår fra Insti
tutt for samfunnsmedisin. Disputas 1.4.2020.
Bedømmelseskomité: Tjard Schemer, Radboud 
university medical center, Nederland, Sigurd 
Steinsheim, Norges teknisknaturvitenskapelige 
universitet, og Gro Rosvold Berntsen, Institutt for 
samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet.
Veileder: Hasse Melbye.

CHRISTIAN WIDNES
Sex differences in placental circulation. Utgår fra Insti
tutt for klinisk medisin. Disputas 3.4.2020.
Bedømmelseskomité: Anne Cathrine Staff, Obste
trikk og gynekologi, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo, Sailesh Kumar, Obstetrics and 
Gynecology, Faculty of Medicine, The University  
of Queensland, Mater Mothers’ Hospital, Brisbane, 
Australia, og Marit Helene Hansen, Institutt for 
klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Ganesh Achraya og Kari Flo.

ANNONSER

FAC E B O O K .C O M / 
T I D S S K R I F T E T

Vi publiserer daglige  
oppdateringer med  

nye artikler. 

Lik oss på Facebook, og du  
vil bli gjort oppmerksom  

på aktuelle saker. 

LY T T  T I L  ST E TO S KO P E T,  VÅ R  N Y E  P O D K A ST

 
Hver 14. dag snakker vi med norske leger om  
aktuelle problemstillinger og ny forskning.

Stetoskopet finner du der du laster ned podkast.
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.
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Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst. 

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

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

12
stillingsannonser i denne 
utgaven

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

ALLMENNMEDISIN

Lyngen kommune

Vikarlege
Legevaktslege/fastlege i "Nordsjø" turnus. Turnus er 2
uker på og 4 uker fri. 3 leger deler en fastlegeliste.

Søknadsfrist: 17.05.2020

 

Karmøy kommune - 
Avaldsnes

Fastlege - privat praksis ledig
En av kommunens fastlege vil nå etter mange år med
godt samarbeid, avslutte arbeidet sitt. Fastlegepraksisen
driftes som en solopraksis med sentral beliggenhet i
Avaldsnes sentrum.

Legekontoret er veldrevet, har godt kvalifisert
hjelpepersonell og oppdatert utstyr. Listelengde er pr
dags dato omlag 950 pasienter.

Mer informasjon finner du på kommunens nettsider
under "ledig stilling" eller på nettannonsen på
legejobber.no.

Søknadsfrist: 21.05.2020

 

Fastlegehjemmel
Grorud Legesenter er et veldrevet legesenter med fire 
fastleger i nye arkitekttegnete lokaler med klimaanlegg. 
Kontoret har fire stabile og dyktige medarbeidere. 
Legesenteret er organisert som DA. Legekontoret  
bruker InfoDoc.

Arbeidsoppgaver
• Generelle allmennmedisinske oppgaver
• Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver    
 ved helsestasjon inntil 7.5 time/uke er tilknyttet   
 hjemmelen
• Deltakelse i legevaktsarbeid

Nærmere opplysninger ved bydelsoverlege   
Tracy Karoline Harding, tlf. 21802180 eller fastlege  
Truls Suul Andersskog, tlf. 90858370.

Søk elektronisk via webcruiter - her finner du også 
fullstendig søknadstekst. Frist: 26.05.2020.

oslo.kommune.no

Bydel Grorud

Le
ge
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er
.n

o

Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som  
ønsker å jobbe som vikar på Larvik legevakt, og ta vakter 
som selvstendig næringsdrivende. 

For fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema, se  
https://www.larvik.kommune.no/jobbe-hos-oss/ 
Velkommen som søker!

Vikarlege, Larvik legevakt

Søknadsfrist: 20.05.2020
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Ledig fastlegeheimel ved Vossevangen legesenter 
Vossevangen legesenter er eit veldrive legekontor med 7 
allmennlegar (5 heimlar), turnuslege, studentar fra UiB, 5 sjuke-
pleiarar og 3 helsesekretærar med godt samarbeid i eit stort 
og triveleg miljø. Legesenteret er sentralt lokalisert. For meir 
informasjon, sjå kommunens heimeside eller Legejobber.no
Søknadsfrist: 18.05.2020
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Har du lyst til å jobbe som fastlege i Arna bydel?

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 17.05.2020
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LEGEJOBBER  Allmennmedisin, Geriatri, Nevrologi

Ledig
stilling
2 fastlegeavtaler 
i Molde kommune
Det er ledig 2 stillinger som fastlege ved Midsund
legekontor fra 01.09.2020. Midsund legekontor har
lokaler ved Midsund helsesenter der også fysioterapeut,
psykiatrisk sykepleier, helsesøster og jordmor holder til.
Legekontoret har også LIS-1-lege.
Søker må ha norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille
krav for Helforefusjon. Legene deltar i interkommunal
legevakt.
Info: Cato Innerdal, kommuneoverlege, tlf. 926 21 245 
Thomas Rakvåg, fastlege, tlf. 412 10 851
Søknadsfrist 28. mai 2020
Fullstendig utlysning finner du på: molde.kommune.no
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Ledig fastlegehjemmel/deleliste ved Helsetorget 
- Bergenhus bydel

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 10.05.2020
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Ledig fastlegehjemmel ved 3 Leger  
- Arna bydel 

For fullstendig utlysning se www.legejobber.no eller 
www.bergen.kommune.no/jobb

Søknadsfrist: 10.05.2020

GERIATRI

SOLSLETTEN SYKEHJEM

Sykehjemslege 20 %
Vi søker sykehjemslege til 27 somatiske pasienter.
Stillingen innebærer arbeid på 1 formiddag/uke. Ring
ved spørsm. dagl. leder Gunn-Britt Grøvan, 95730708.

Søknadsfrist: 31.05.2020

 

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hove-
doppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud 
innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. «Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon
Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, 
Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre 
(DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). 
Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre 
Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering 
og en forskningsavdeling

Overlege/spesialist i nevrologi
Vikariat i ett år med mulighet til forlengelse.

Ønsker du en spennede stilling med mange dyktige kollegaer 
som brenner for faget? Vi har stort fokus på fagutikling og 
ønsker ditt bidrag i dette arbeidet. Avdelingen har i dag 40 
ansatte og ledes av en spesialist i nevrologi. Vi har 7 overleger 
med spesialiteter i nevrologi, psykiatri og fysikalsk medisin og 
rehabilitering. Av kvalifikasjoner ønsker vi at du har erfaring med 
utredning av epilepsi og gjerne kjennskap eller erfaring med 
avdelingens målgruppe eller habilitering. Du må beherske et 
skandinavisk språk da du vil jobbe i et tverfaglig team og  
samarbeid på tvers i ulike fagområder er viktig for oss.

For fullstendig utlysning og link til søknadsskjema, se vår  
nettside eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist: 26.05.2020

NEVROLOGI
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Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland. Helse Vest RHF eig seks 
helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og 
Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse Vest IKT AS. 
Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti sjukehus og 
institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i augesjukdomar i Sogndal

Full tids avtaleheimel for godkjend spesialist i augesjukdomar er 
ledig frå 01.10.2020. 

Noverande praksis er lokalisert i Sogndal. Det er opning for å 
kunne lokalisere praksisen annan stad i Indre Sogn, til dømes 
Lærdal. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
 – erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
 – eigenskapar for heimelen
 – innretning av praksis
 – samarbeid med andre

Avtalepraksisen skal bli nytta til ordinære oftalmologiske  
problemstillingar (oftalmomedisin), ikkje kirurgi.   

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldande 
rammeavtale mellom dei regionale helseføretaka og Den norske 
legeforening.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret 
til Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten 
foretar undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald 
av regionale og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. 
punkt 4.1 i rammeavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha eit nært og forpliktande fagleg  
samarbeid med Helse Førde om oppgåvefordeling og for å 
sikre rett prioritering og gode pasientforløp. Det blir forventa 
at avtalespesialisten også tar imot pasientar som vert tilvist 
frå Helse Førde. Dette vil bli regulert nærare i den individuelle 
driftsavtalen. Avtalepraksisen skal i samarbeid med Helse Førde 
også innrettast i tråd med utviklinga i faget og korleis behovet 
i befolkninga utviklar seg. Eit alternativ kan vere å lokalisere 
praksisen i lokaler på Lærdal sjukehus.  

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, 
utstyr og naudsynt hjelpepersonell.  

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 936 840 
(klasse 1) til kr. 1 395 300 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også 
bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar – 
før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Rafal Jan Majlinger, tlf. 98 
46 02 69
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv 
Bergland, tlf. 51 96 38 22. 

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sannkjende 
kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til Helse Vest 
RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist 26. mai

ØYESYKDOMMER

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

Her finner du ledige stillinger i offentlig  
og privat sektor, i alle helse- 

foretak og kommuner i Norge

Få varsling på e-post om nye,  
relevante jobber

legejobber.no



Abonner på Tidsskriftets nyhetsbrev

H O L D  D E G  O P P DAT E R T 

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev en gang i uken?

Våre artikler kommer først på nett. I nyhetsbrevet blir  
du presentert for et utvalg av ukens siste artikler samt de  

sist utlyste stillingene fra legejobber.no.

Gå inn på tidsskriftet.no/nyhetsbrev og meld deg på.
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Spesialister

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 
og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 
ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt@incognito.no
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SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Hel se tje nes ten ba lan se rer

Da stats mi nis te ren tryk ket på den 
sto re røde knap pen 12. mars, stop pet 
det mes te i sam fun net opp. Ko ro na - 
vi ru set gjor de at sto re de ler av hel se- 
 tje nes ten ble satt på vent, mens 
ti den ble brukt til re or ga ni se ring, 
opp læ ring og sik ring. Og alt gikk  
vel dig fort.

Hele be hand lings kje den har på noen kor te 
og has ti ge uker gjen nom gått sto re og om- 
 fatt en de end rin ger. Sty rings sig na le ne har 
kom met oven fra og or ga ni se rin gen er dre-
vet ne den fra. Vi har sett im po ne ren de end-
rings vil je, krea ti vi tet og fag lig en ga sje ment. 
Når vi nå står i inn gan gen til vå ren, er det 
med en stør re trygg het om og selv til lit på  
at vi kan hånd te re det som kom mer. Men 
man ge de ler av vår of ent li ge hel se tje nes te 
har nå uut nytt et ka pa si tet, og det er sto re 
re gio na le for skjel ler i smitt e trykk. Og nå 
sig na li se rer hel se mi nis te ren at vi skal  
slip pe litt opp igjen.

Den ne ba lan se gan gen er kre ven de, men 
nød ven dig. Vel dig man ge har de siste uke ne 
mått et vente på plan lagt be hand ling. Vi vet 
at det kan for rin ge livs kva li tet og for år sa ke 
økt li del se. Vi vet også at det ram mer skjevt. 
På sam me måte som vi nå ser at covid-19 
ram mer spe si elt hardt i Oslo øst, vet vi at 
lan ge hel se kø er vil for ster ke den so si a le 
ulik he ten i hel se. Det kan bli en tung, dob-
bel byr de for man ge. Der for er det vik tig  
at vi også nå bru ker pri ori te rings rå de ne  
og sty rer inn sat sen dit nø den er størst.

Økt ak ti vi tet i hel se tje nes ten kre ver også 
ba lan se gang, og kan kun skje med en nøye 
mo ni to re ring av smitt e spred nin gen. Be ty de-
lig økt test ka pa si tet er uhy re vik tig. Vi må 
all tid ha til strek ke lig ka pa si tet til å be hand le 

de al vor lig syke. Fore ta ke ne har le vert vur de-
ring av verstefall-scenarier. Dis se vi ser at en 
ukon trol lert smitt e spred ning vil over sti ge 
den in ten siv ka pa si te ten vi har i da gens 
hel se tje nes te. En øk ning i plan lagt ak ti vi tet 
må hele ti den veies opp mot dett e.

I star ten av mars var det kri tisk man gel  
på ut styr. Si tua sjo nen er nå litt mer un der 
kon troll, tak ket være et mål rett et ar beid. 
Men vi kan alle se at det er uover sikt li ge 
til stan der i det in ter na sjo na le mar ke det, 
noe som kan gi ut ford rin ger i til gan gen  
på ut styr og der med på vir ke vår evne til  
å le ve re hel se tje nes ter. Vi må også nå ba lan-
se re ak ti vi te ten mot til gan gen på nød ven dig 
smitt e vern ut styr. Dett e må vi lære av i fram-
ti da.

Alt må kom mu ni se res åpent og godt,  
med usik ker he ten og om skif te lig he ten som 
lig ger i den ne ba lan se gan gen. Men, den 
nors ke be folk ning har vist seg både klok og 
ro bust i for lø pet av pan de mi en. Nøk ke len  
er åpen het og til lit, som gir trygg het selv  
i usik re ti der.

Ba lan se gang er ikke nytt for oss le ger. Det 
er en del av vårt fag og vårt vir ke. Det er nå 
ka pa si tet til å dra i gang van lig ak ti vi tet. Det 
blir ikke helt som før, for vi må ba lan se re 
nøye. En grad vis åp ning av hel se tje nes ten og 
and re de ler av sam fun net er kjær kom men. 
Men i dag – som i går – må vi ten ke pa si ent-
sik ker het i alt vi gjør og hol de den fag li ge 
fa nen høyt. Hel se tje nes ten må også kla re 
den ne ba lan sen.
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Så godt som alle fast le ger i Norge har nå in stal lert vi deo ut styr for bruk  
i kon sul ta sjo ne ne. Men også for and re le ger kom mer vi deo godt med  
i dis se da ger.

Ko ro na-pan de mi en har ført til en vold som 
øk ning i bru ken av di gi ta le kon sul ta sjo ner 
med hel se tje nes ten. I mars økte bru ken fra 
én uke til en an nen med over 300 pro sent. 
Tall fra Di rek to ra tet for e-hel se 26. mars, 
vi ser at hel se tje nes ten nå lig ger på rundt  
20 000 vi deo kon sul ta sjo ner dag lig.

Også takst sy ste met for vi deo- og te le fon-
kon sul ta sjo ner har blitt end ret frem til  
1. sep tem ber, sånn at det skal bli enk le re for 
fast le ger å gjen nom fø re kon sul ta sjo ner uten 
fy sisk kon takt med pa si en te ne.

Le ge for en in gen har i lang tid job bet for  
å frem me bruk av vi deo kon sul ta sjon. Le der 
av Le ge for en in gens IT-ut valg og fast le ge  
i Flo rø, Kjar tan Olafs son, un der stre ker at 
le ge nes ras ke re spons på å ta i bruk vi deo 
den siste ti den, be vi ser det Le ge for en in gen 
har sagt len ge:

– Le ger er eks tremt ras ke til å ta i bruk 
tek no lo gis ke løs nin ger når de er re le van te, 
og brått ble vi deo vel dig re le vant. For noen 
uker si den var det rundt 10 til 15 pro sent av 
fast le ge ne som had de in stal lert vi deo, nå er 
det så godt som alle.

Han har selv hatt vi deo ut styr til gjen ge lig 
len ge, og bruk te det i snitt én til to gan ger 
per dag i for kant av koronautbruddet.

– Nå har jeg rundt 17 – 18 vi deo kon sul ta - 
sjo ner hver dag, sier Olafs son.

Kon ver tert te le fo ner til vi deo
En av han hans kol le g er i Flo rø, Nor mund 
Svo en, for tel ler at vi deo kon sul ta sjo ner har 
vært helt uvur der lig de siste uke ne. Som 
Kjar tan Olafs son had de også han in stal lert 
vi deo før ko ro na-pan de mi en, og over gan gen 
til at de fles te kon sul ta sjo ner nå fore går på 
vi deo, var der med en kel.

– Jeg vet ikke hvor dan vi skul le klart oss 
uten vi deo nå. En del av de pa si en te ne jeg 
tid li ge re ville ringt til, har jeg også nå kon-
ver tert over på vi deo. Ved å kun ne se pa si en-
te ne, så frem står det også mye kla re re hvil-
ken form de er i – om de er oppe og går og 
pus ter greit for eks em pel, for tel ler Svo en.

Han på pe ker også at de al ler fles te pa si en-
te ne også fin ner greit ut av å bru ke vi deo.

– Man ge bru ker det al le re de i kon takt  
med barn el ler bar ne barn. Noen er for bau-
set over at de fikk til å kob le seg på. Vi har 
fjer net på log ging med Bank ID, ett er som vi 
kun ope re rer med kjen te pa si en ter. Da tren-
ger de ikke å le gi ti me re seg.

Svo en for tel ler også at de har et tett sam-
ar beid med hjem me sy ke plei en for eld re 
pa si en ter som er ikke tryg ge på å bru ke 
vi deo. Da kan de hjelpe til med å kob le seg 
opp på vi deo og gjø re un der sø kel ser, mens 
han over vå ker og vur de rer all menn til stan-
den.

– Når det gjel der eld re som er ale ne, så 
rin ger jeg dem. Da gjør jeg en vur de ring  
på om jeg må dra hjem til dem for å gjø re 
un der sø kel ser, el ler om de kan kom me til 
le ge kon to ret. Så det er ikke sånn at vi ikke 
ser pa si en ter fy sisk mer, men det er fær re 
enn før koronautbruddet, for kla rer han.

Nor mund Svo en for tel ler at det også er 
fle re for de ler ved å bru ke vi deo kon sul ta sjon. 
Blant an net at det spa rer en del tid.

– Jeg ser på lista mi at de al ler fles te vi deo-
kon sul ta sjo ne ne er un der 10 mi nutt er. Når 
du bru ker vi deo, så går du rett på sak og 
slip per mye for ma lia. Pa si en ten har fo ku set 
med en gang. Så len ge du får gjort det du 
skal for pa si en ten, så er det po si tivt at vi deo-
kon sul ta sjo ne ne er kor te re.

Har gle de av vi deo
Ak tu elt i for en in gen har også snak ket med 
to av ta le spe sia lis ter som ny lig har in stal lert 
vi deo ut styr, om den ne type kon sul ta sjo ner 
har fun gert for dem den siste ti den.

Erik Dyb Li aaen er av ta le spe sia list i lun ge-
syk dom mer i Ålesund, og også med lem av 
Le ge for en in gens IT-ut valg. Ko ro na-pan de - 
mi en har ført til at han har tatt i bruk vi deo-
kon sul ta sjo ner for før s te gang.

– Som lun ge lege er jeg gan ske av hen gig  
av fy sio lo gis ke tes ter av pa si en te ne, så det er 

Drar stor nyt te av vi deo- 
kon sul ta sjo ner un der ko ro na-
pan de mi en
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vi kan gjø re er å sør ge for at de får den opp-
føl gin gen de har be hov for. Vi har jo slitt 
med stor på gang og lan ge ven te lis ter. Det  
er der for kjem pe vik tig at vi nå ikke stop per 
opp med å ta inn nye pa si en ter.

Hun tror vi deo kan være et nytt ig sup ple-
ment også i ti den ett er ko ro na.

– De fles te pa si en te ne vil nok fort sett e  
å kom me på kon to ret, men jeg ser jo noen 
pa si en ter som i pe ri oder ikke tør å gå ut,  
og for dem kan det være po si tivt å mø tes 
over vi deo også i frem ti den, sier Øven sen.

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

litt be gren set hvor mye jeg får gjort over 
vi deo. Li ke vel har jeg hatt gle de av å bru ke 
vi deo kon sul ta sjo ner med pa si en ter, sier  
han og ut dy per:

– Man ge av mine pa si en ter har ned satt 
lun ge ka pa si tet og er i ri si ko grup pen for 
ko ro na vi ru set. Gjen nom vi deo kon sul ta sjon 
kan jeg be ro li ge dem og gi råd, sam ti dig 
som jeg får et kla re re bil de av hvil ken til-
stand de be fin ner seg i.

Da ge ne ett er at myn dig he te ne inn før te 
re strik sjo ner i for bin del se med ko ro na - 
vi ru set, har blitt be ty de lig an ner le des, sier 
Li aaen.

– Vi har langt fær re pa si en ter her enn  
til van lig. Det er vik tig at pa si en ter som  
har be hov for det, opp sø ker le ge kon to ret, 
un der stre ker han.

Gir vik tig til leggs in for ma sjon
Også psy kia te re har fått god kjent å kun ne 
bru ke vi deo ved psy ko te ra pi frem til 1. sep-
tem ber. Psy kia ter Ben te Øven sen, som til 
van lig hol der til på et kon tor i Oslo sent rum, 

har ny lig be gynt å bru ke vi deo kon sul ta - 
sjo ner med pa si en te ne som føl ge av korona-
utbruddet. Nå sitt er hun på hjem me kon tor 
og føl ger sam me ti me plan som på kon to ret.

– Jeg syns vi deo fun ge rer over ras ken de 
bra, og mye bedre enn en te le fon sam ta le. 
Det å kun ne se hver and re er nytt ig, og det  
er mye til leggs in for ma sjon i an sikts utt rykk, 
kropps hold ning og så vi de re.

Øven sen opp le ver at fle re psy kia ter-kol le-
ga er nå kas ter seg rundt og tar i bruk vi deo-
kon sul ta sjon.

– Pa si en te ne er over vei en de mer engs te - 
li ge nå un der ko ro na-kri sen. Det vik tig ste  

UVURDERLIG: Fastlege Normund Svoen i Florø, forteller at det har vært avgjørende å kommunisere med pasientene gjennom video under korona-pandemien. Her i video- 
intervju med Aktuelt i foreningen. Foto: Vilde Baugstø.

«Ved å kunne se pasientene,  
så fremstår det også mye 
klarere hvilken form de er i» 

NORMUDN SVOEN, FASTLEGE I FLORØ
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kan li ke vel med fø re at ut ford rin ge ne kom-
mer mer akutt og i stør re grad enn tid li ge re.

– Hva med de som ikke har covid-19? Hvor-
dan pri ori te re sen ge pos ter og mott ak? Skal 
man slutt e med elek tiv be hand ling i på ven te 
av fle re covid-19-pa si en ter? El ler når man  
må vel ge mel lom det man selv me ner er 
mo ralsk rik tig og det som er satt som gjel-
den de pro se dy re fra hel se myn dig he te ne, 
nev ner Knardahl som eks emp ler på rol le-
kon flik ter le ge ne kan møte.

STAMIs forsk ning har vist at rol le kon flik-
ter øker sann syn lig he ten for mus kel- og 
skje lett smer ter, psy kisk stress, sy ke fra vær og 
ufø re pen sjo ne ring. Knardahl er der for opp-
tatt av at le de re må en ga sje re seg og gjø re 
ty de li ge pri ori te rin ger for de an satt e.

– Den en kel te lege må ha rygg dek ning, 
sær lig ved at hun el ler han ikke er ale ne  
om å ta de van ske li ge val ge ne. Le ger står  
i kre ven de valg hver dag, men i en kri se - 
si tua sjon blir det eks tra mye.

4. Frykt
– Le ger kan også bli red de for å selv bli syke, 
el ler for å ta med smitt e hjem til dem man 
er glad i. Det er en na tur lig og sunn re ak sjon 
på in for ma sjo nen vi får, for eks em pel om 
si tua sjo nen i Italia, el ler som føl ge av man-
gel på rik tig ut styr, sier Knardahl.

Han på pe ker at det ikke er en kelt å fjer ne 

Norge og res ten av ver den står for ti den i en al vor lig, og po ten si elt lang va rig, 
kri se som føl ge av covid-19-pan de mi en. Hel se tje nes ten står fremst i kam pen 
mot vi ru set. Hvor dan på vir ker kri sen le gers ar beids mil jø?

Fore byg gen de ar beids mil jø - 
ar beid i kri se ti der

Forsk nings di rek tør i Sta tens ar beids mil jø- 
 in sti tutt (STAMI), Stein Knardahl, for tel ler at 
det er sju vik ti ge fak to rer som hel se myn dig-
he te ne og an satt e i hel se tje nes te ne bør være 
spe si elt opp merk som me på i ti den som 
kom mer. Dett e er fak to rer som all tid gjel der, 
men som kan bli ytt er li ge re for ster ket un der 
en kri se.

1. Økt ar beids meng de og ar beids tid
Den på gå en de kri sen med fø rer at man ge 
le ger opp le ver ure gel mes sig he ter i sin  
ar beids tid. De har al le re de høy be last ning,  
og den vil tro lig bli stør re i ti den frem over.

Knardahl for kla rer at ar beids meng de  
kan være en kon se kvens av or ga ni se ring. 
Må ten man ge sy ke hus er ut for met på, gjør 
for eks em pel at man må kle på og av seg 
smitt e vern ut styr hver gang man skal se til 
en covid-19-pa si ent i et iso lert rom. Det ska-
per tids press og unød ven dig bruk av ver ne-
ut styr i en kre ven de hver dag, og er noe det 
job bes med å løse.

– Vi vet at man gel på søvn og til strek ke lig 
re sti tu sjon over tid vil ha ne ga ti ve kon se-
kven ser for både hel sen og for med ar bei der-
nes mo ti va sjon. Det er der for vik tig at le de re 
med per so nal an svar føl ger godt med på 
hver en kel tes ar beids be last ning, og vur de rer 
be hov for hvile el ler av last ning, sier Knar-
dahl.

Han trek ker også frem mer ef ek tiv bruk 
av mø ter og rik tig bruk av an satt es tid for  
å fjer ne tids ty ver.

2. Man gel på sik ker kunn skap
Det er mye som er nytt og usik kert un der 
det på gå en de ut brud det av covid-19. Syk-
doms bil det va ri e rer, og vi tren ger sik re re 
kunn skap om best be hand ling og ru ti ner, 
på pe ker Knardahl.

– Fra et me di sinsk stå sted er dett e også  
en in ter es sant tid. Det sett es i gang kli nis ke 
stu di er ver den over for be hand ling av vi ru-
set. Sam ti dig er det svært kre ven de for di vi 
dag lig eks po ne res for ton ne vis av in for ma-
sjon om mu li ge sam men hen ger, ef ek ter  
og ri si ko er. Ut ford rin gen er sær lig at le ger 
og an net hel se per so nell må leve og jobbe 
un der den ne høye gra den av usik ker het 
mens de skal ta valg for be rør te pa si en ter. 
Det er tøft å stå i over tid, sier Knardahl.

Han un der stre ker at det der for er vik tig  
å ska pe gode ka na ler for kunn skaps for mid-
ling fra fag mil jø ene som er i forsk nings fron-
ten, slik at le ge ne har en kel til gang til «best 
prac tice».

3. Rol le kon flik ter
Rol le kon flik ter har be stan dig vært en ut-
ford ring for hel se tje nes te ne, og pri ori te ring 
av pa si en ter er ikke noe nytt. Pan de mi en 
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ned med lan ge ar beids da ger og e-pos ter 
som må be sva res. Vakt pla ner kan end res  
på kort var sel. I en si tua sjon som den vi står 
i nå, er det dess ver re van ske lig å løse dett e, 
sier Knardahl.

6. Mang ler som ska per opp gitt het, 
mis nøye og be brei del ser
På tross av at nors ke sy ke hus tid lig ned satt e 
be red skaps grup per og for be red te seg på en 
pan de mi, vil det opp stå ufor ut sett e pro-
blem stil lin ger man ikke har plan lagt for.

– Når det opp står for hold som hind rer 
ef ek tiv be hand ling el ler som tru er sik ker - 
he ten til de an satt e, vil man all tid lete ett er 
år sa ker og an svar li ge. Dett e kal les att ri bu-
sjon. Be slut nings ram mer og al ter na ti ve 
mu lig he ter er ofte lite kjent av de an satt e.  
I kri se ti der hvor res sur se ne er tøyd mak si-
malt, opp står ofte opp gitt het, for tvi lel se, 
sinne og be brei del ser, sier Knardahl.

Han på pe ker at for å ikke re du se re til li ten 
til be slut nings ta ke re, er det vik tig at hel se-
myn dig he ter og le de re be grun ner og for - 
kla rer alle vur de rin ger som er gjort, og at 
det sik res åpen het om be slut nings pro ses ser. 

Økt inn sikt kan vir ke dem pen de på usik ker-
he ten.

7. Bort fall av vik ti ge fel les skaps are na er
– En stor ut ford ring for ar beids mil jø et un der 
den på gå en de kri sen, er bort fall av vik tig 
so si al kon takt og re la sjo ner. Si den vi skal 
hol de av stand, for svin ner are na er som  
lun sjen med gode og be ro li gen de sam ta ler, 
el ler av kob ling med ven ner ett er endt  
ar beids dag. Man ge fø ler seg iso lert og ale ne 
med opp le vel se ne de står i, sier Knardahl.

Han opp ford rer alle til å for sø ke å opp rett-
hol de so si a le kon takt punk ter med kol le g er, 
gjer ne gjen nom te le fo nen el ler di gi ta le 
løs nin ger. Dett e er kan skje sær lig vik tig  
for le ger i kom mu ne ne som ofte job ber  
i mind re en he ter enn på sy ke hu se ne.

ING VILD BJØR GO BERG
ingvild.bjorgo.berg@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

frykt re ak sjo ner, men me ner det er po si tivt 
for de an satt e å vite at det ut sty ret som 
bru kes, hol der rik tig kva li tet. Det bør også 
kom mu ni se res fra le de re at an satt e skal ha 
til strek ke lig tid til å ta på seg smitt e verns - 
ut sty ret rik tig.

– Det kan også være lurt at med ar bei de re 
tar i bruk kol le ga støtt e ord nin ger. Le ger har 
tra di sjon for å gå på jobb selv om man er  
litt syk selv, og kan skje un der tryk ke frykt. 
Are na er for å dis ku te re egen sik ker het og 
lufte tan ke ne kan være svært po si tivt i den ne 
si tua sjo nen, sier Knardahl.

5. Re du sert kon troll over egen ar beids
si tua sjon
Re la tivt lav kon troll over egen ar beids hver-
dag er i ut gangs punk tet en ut ford ring for 
an satt e på man ge nors ke sy ke hus. Forsk-
ning har vist at kom bi na sjo nen av høye krav 
og li ten kon troll, bi drar til hjer te- og kar syk-
dom, men ta le pro ble mer, mus kel- og skje-
lett li del ser og økt sy ke fra vær.

– I den ne si tua sjo nen vil kon trol len gå 
ytt er li ge re ned, for di man har stort tids-
press. Også kon troll over ar beids ti den går 

VIKITGE VUR DE RIN GER: – Le de re med per so nal an svar må føl ge godt med på hver en kel tes ar beids be last ning og vur de rer be hov for hvile el ler av last ning, sier forsk nings  
di rek tør i STAMI, Stein Knardahl. FOTO: STAMI
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Et stort øns ke om å bi dra i hel se- 
 ve se net, usik ker het rundt eks amen 
og uten lands for bud, er noe av  
det som pre ger me di sin stu den ter  
i Norge og ut lan det un der ko ro na-
pan de mi en.

– Det er et spen nen de ar beid å være le der  
for me di sin stu den te ne nå om da gen. Vi har 
fått utal li ge hen ven del ser fra stu den ter som 
øns ker å bi dra i si tua sjo nen vi står i, sier 
Hå vard Uls aker, le der av Norsk me di sin - 
stu dent for en ing  (Nmf).

Ko ro na-pan de mi en pre ger nors ke me di-
sin stu den ter i stor grad. Hå vard Uls aker og 
Nmf-nest le der Xe nia Cap pe len, for tel ler at 
de er stol te over me di sin stu den te ne som 
vi ser evne til å mo bi li se re eks tra, sam ti dig 
som de ko or di ne rer egen stu die hver dag.

– I til legg har det vært flott å lede man ge 
dyk ti ge og en ga sjer te til lits valg te. Til lits - 
valg te i lo kal lag, ko mi te er og na sjo nalt sty re 
har mått et ta ras ke og til ti der van ske li ge 
be slut nin ger. De har stilt opp og tatt ut ford-
rin ger på strak arm. Det vi ser at vi har en 
or ga ni sa sjon som fun ge rer godt og til lits-
valg te som gjør en eks tra inn sats for me di-
sin stu den te ne, sier Hå vard og Xe nia.

Vik tig å ba lan se re
Selv ar bei der Hå vard full tid fra hjem me - 
kon to ret med Nmf, og har hatt mye å hen ge 
fing re ne i den siste ti den. Xe nia job ber 
del tid ved me di sinsk in ten siv på Stavanger 
Uni ver si tets sy ke hus. De ser at me di sin stu-
den ter er ett er spurt ar beids kraft.

– Vi er gla de for at vi får an led ning til  
å bi dra i kli nik ken. Sam ti dig kan det være 
ut ford ren de å ba lan se re eks tra ar beid med 
stu di et. De di gi ta le un der vis nings me to de ne 
fun ge rer ikke op ti malt enda, og vi ven ter 
fort satt på mer in for ma sjon an gå en de  
eks amen. Vi vet at det blir eks ame ner dett e 
se mes te ret og at vi må kun ne pen sum. Da 
må den en kel te stu dent ba lan se re jobb mot 
hen sy net til eget stu di um, un der stre ker de.

Hå vard og Xe nia for tel ler at de før s te 
da ge ne ett er at de strenge ko ro na-til ta ke ne 
ble satt i verk i Norge, var det man ge me di-
sin stu den ter som lur te på hvor dan de best 
kun ne bi dra i hel se tje nes ten.

– Vår an be fa ling er at de som har en  
ar beids gi ver fra før av, bør stil le seg dis po ni-
bel for den ne, og at man el lers bør føl ge med 
på stil lings ut lys nin ge ne som kom mer.

– Stol te av me di sin stu den te ne

De har ikke inn trykk at stu den te ne er 
red de for å bli smitt et av ko ro na, men  
Hå vard leg ger til:

– Det er vik tig å un der stre ke at stu den - 
te ne må få til strek ke lig opp læ ring i bruk  
av smitt e vern ut styr på ar beids plas sen.

Uten lands stu den ter og eks amen
Nmf har også fått man ge hen ven del ser fra 
uten lands stu den te ne, som er om fatt et av 
ut rei se for bu det for hel se per so nell. Ut rei se-
for bu det gjor de at man ge fryk tet at de ikke 
kun ne dra til ba ke til stu die ste det sitt for  
å av leg ge eks amen i vår.

– Der fikk Nmf og Le ge for en in gen gjen-
nom slag hos Hel se di rek to ra tet for en unn-
taks be stem mel se fra ut rei se for bud for uten-
lands stu den ter som skal av leg ge eks amen. 
Dett e var gle de li ge ny he ter. Det er vik tig at 
de får an led ning til å føl ge nor mal stu die pro-
gre sjon, slik som stu den te ne i Norge, sier 
Hå vard.

Når dett e num me ret av Tids skrif tet går  

i tryk ken, har enda ikke eks amens av vik lin-
gen for me di sin stu den te ne i Norge blitt 
av klart. Hå vard og Xe nia un der stre ker at  
det er vik tig å få dett e på plass så raskt som 
mu lig ett er som eks amens pe ri oden for  
man ge me di sin stu den ter star ter for fullt 
ett er pås ke.

Nmf har også gjen nom ført sitt før s te 
di gi ta le lands mø te ett er at ko ro na-re strik - 
sjo ne ne kom.

– Det fun ger te over ras ken de godt. Vi be-
hand let kun for ma lia, men sett i ett er kant 
kun ne vi nok gjen nom ført en kel te po li tis ke 
dis ku sjo ner også, sier de.

Pre ger frem ti den som le ger
In gen av dem er i tvil om at korona-pande-
mien kom mer til å pre ge den ne ge ne ra sjo-
nen me di sin stu den ter som frem ti di ge le ger.

– Er fa rin ge ne vi får nå er ver di ful le med 
tan ke på fram ti dig pan de mi be red skap. Vi 
læ rer mye om smitt e opp spo ring, smitt e vern 
og be red skaps or ga ni se rin gen i hel se tje nes-
ten. Dett e er kom pe tan se vi tar med oss inn  
i ar beids li vet.

– I til legg har nok man ge fått et mer be-
visst for hold til å vur de re nød ven dig he ten 
av un der sø kel ser og å fo re byg ge over be-
hand ling i et hel se ve sen som al le re de står  
i en kre ven de be red skaps si tua sjon, av slutt er 
Hå vard Uls aker og Xe nia Cap pe len.

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

MAN GE HEN VEN DEL SER: Hå vard Uls aker og Xe nia Cap pe len, hen holds vis le der og nest le der i Norsk me di sin - 
stu dent for en ing, for tel ler at de har mott att utal li ge hen ven del ser fra me di sin stu den ter som øns ker å bi dra  
un der korona-pandemien. Foto: Thomas Bar stad Eck hof/Le ge for en in gen.

«Det er viktig å understreke  
at studentene må få tilstrek- 
kelig opplæring i bruk av  
smittevernutstyr på arbeids- 
plassen» 

HÅVARD ULSAKER, LEDER AV NORSK  
MEDISINSTUDENTFORENING



727TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  7,  2020;  140

AKTUELT I  FORENINGEN

Kre ver fle re til tak for å iva re ta  
ar beids ta ke re un der pan de mi en

Kra ve ne som frem mes hand ler om 
ut vi det for sik rings dek ning og god-
kjen ning av covid-19-re la tert syk-
dom som yr kes ska de.

En sam let ar beids ta ker side kre ver ut vi del se 
av for sik rings dek nin gen for an satt e som 
eks po ne res for ko ro na vi ru set.

Bak kra vet står LO Stat, UNIO, Aka de mi k- 
er ne hel se, YS og SAN. I bre vet som er sendt 
ar beids gi ver for en in gen Spek ter slår for bun-
de ne fast føl gen de:

«Til lits valg te og med lem mer er svært 
be kym ret for sitt ar beids mil jø frem over,  
sær lig knytt et til for høy et ri si ko for smitt e  
av covid-19. Dett e blir for ster ket av for ven tet 
eks po ne ring kom bi nert med knapp het på 
smitt e verns ut styr. Det er in di kert fra fag per-
so ner at høy og hyp pig eks po ne ring i stress 
over tid, gir høy ere ri si ko for al vor lig syk-
doms for løp og død».

Med lem mer må sik res  
yr kes ska de dek ning
Før pås ke send te Le ge for en in gen brev til 
Ar beids- og so sial de par te men tet om yr kes - 

re la tert syk dom el ler død i for bin del se med 
covid-19.

I bre vet ber for en in gen om en ut vi del se  
av yr kes syk doms for skrif ten og om at det  
i den ne for bin del se lem pes på be vis kra vet:

«Det på hvi ler sta ten et sær skilt an svar for 
å leg ge til rett e for at hel se per so nell kan 
ut fø re sitt ar beid uten frykt for eget liv og 
hel se ska de. Le ge for en in gen ber på den ne 
bak grunn de par te men tet gjø re end rin ger  
i da gens re gel verk slik at hel se per so nell som 
yter en eks tra or di nær inn sats for sam fun net 
un der pan de mi en, sik res rett mes sig yr kes-
ska de dek ning ved smitt e med kom pli ka sjo-
ner el ler død».

Beg ge bre ve ne er til gjen ge lig for ned last-
ning på legeforeningen.no.

Le ge for en in gen føl ger si tua sjo nen tett og 
er i lø pen de dia log med til lits valg te, ar beids-
gi ve re, na sjo na le hel se myn dig he ter og 
and re re le van te ak tø rer. På legeforeningen.
no fin ner du in for ma sjon om kon se kven - 
se ne av ut brud det og hvor dan du kan kon-
tak te Le ge for en in gen.

SAM FUNNS PO LI TISK AV DE LING 
info@legeforeningen.no
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Av ta le med Vir ke om ar beids tids-
ord nin ger

Vir ke og Le ge for en in gen er eni ge 
om ar beids tids ord nin ger som kan 
be nyt tes un der ko ro na-pan de mi en 
for le ger i pri va te, ide el le sy ke hus. 
Av ta len til sva rer den som er inn gått 
med Spek ter.

– Vi har hatt en ryd dig dia log og blitt eni ge 
om en av ta le lik den som ble frem for hand let 
med Spek ter. Av ta len ba lan se rer flek si bi li tet 
for sy ke hu se ne med for svar lig ar beids mil jø 
for le ge ne, opp sum me rer pre si dent Ma rit 
Her man sen.

Par te ne ble eni ge om av ta len ons dag  
25. mars. Le ge for en in gen ser at de pri va te, 
ide el le sy ke hu se ne har til sva ren de be hov  
for flek si bi li tet i plan leg ging av ar beids tid 
som hel se fo re ta ke ne i en kre ven de unn taks-
si tua sjon.

Av ta len om fatt er en rek ke pri va te ide el le 
sy ke hus, som Dia kon hjem met Sykehus, 

Ha ralds plass dia ko na le sy ke hus og Be ta ni en. 
Av ta len kan le ses i sin hel het på legefor- 
eningen.no

SAM FUNNS PO LI TISK AV DE LING 
info@legeforeningen.no
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Dymista «Meda»
Lokalt antihistamin + kortikosteroid. ATC-nr.: R01A D58
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NESESPRAY: 1 dose inneh.: Azelastinhydroklorid tilsv. azelastin 125 μg, flutikasonpropionat 50 μg, dinatriumedetat, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, fenyletylalkohol, renset 
vann. Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. Dosering: Voksne og ungdom ≥12 år: 
Regelmessig bruk er viktig for full terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. En spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld). Behandlingsvarighet bør være i overensstemmelse med allergeneksponerings- 
perioden. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Data foreligger ikke. Barn <12 år: Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Eldre: Dosejustering er unødvendig. Administrering: Til nasal bruk. Flasken 
bør ristes forsiktig før bruk i ca. 5 sekunder ved å vende den opp og ned. Før første gangs bruk må sprayen klargjøres ved å trykke pumpen ned og slippe 6 ganger. Er det >7 dager siden bruk, må den klargjøres på nytt. Etter at 
nesen er pusset skal oppløsningen sprayes inn i hvert nesebor mens hodet bøyes fremover. Spraytuppen tørkes av og beskyttelseshetten settes på plass etter bruk. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktig-
hetsregler: Systemiske effekter av nasale kortikosteroider kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Mulige systemiske effekter kan omfatte Cushings syndrom, Cushinglignende trekk, adrenal suppresjon, veksthem-
ming hos barn og unge, katarakt, glaukom, og mer sjeldent, en rekke psykiske eller atferdsmessige effekter, som omfatter psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon (særlig hos barn). Ved alvorlig 
leversykdom er det sannsynlig at systemisk eksponering for flutikasonpropionat er økt. Dette kan medføre høyere forekomst av systemiske bivirkninger og forsiktighet bør utvises. Behandling med høyere doser enn anbefalt kan 
medføre klinisk signifikant adrenal suppresjon. Ved bruk av doser som er høyere enn anbefalt, bør det vurderes å bruke ytterligere systemiske kortikosteroider i perioder med stress eller elektiv kirurgi. Det er rapportert veksthemming 
hos barn som får intranasale kortikosteroider i godkjente doser. Det anbefales at veksten hos ungdom overvåkes regelmessig. Ved hemmet vekst, skal dosereduksjon vurderes. Nøye overvåkning er påkrevet hos pasienter med 
synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten 
vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR). Hvis det foreligger grunn til å tro at binyrefunksjonen er nedsatt, skal 
det utvises forsiktighet ved overføring av pasienter fra systemisk steroidbehandling til Dymista. Hos pasienter med tuberkulose, enhver type ubehandlet infeksjon eller som nylig har gjennomgått kirurgisk inngrep, eller fått skade på 
nese eller munn, skal mulige fordeler med behandling veies opp mot mulig risiko. Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake irritasjon av neseslimhinnen og bronkospasmer. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Lege-
middelverket om relevante interaksjoner, se R01A D58. Flutikasonpropionat: Det er rapportert klinisk signifikante interaksjoner ved samtidig bruk av ritonavir, med systemiske kortikosteroidbivirkninger. Samtidig bruk av CYP3A-hemmere, 
inkl. kobicistat, forventes å øke risikoen for systemiske kortikosteroidbivirkninger. Kombinasjon bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske effekter. Under normale omstendig-
heter er det lave plasmakonsentrasjoner av flutikasonpropionat etter intranasal dosering pga. omfattende first pass-metabolisme og høy systemisk clearance via CYP3A4 i tarm og lever. Klinisk signifikante interaksjoner er derfor lite 
sannsynlig. Det tilrådes forsiktighet ved samtidig administrering av en potent CYP3A4-hemmer (f.eks. ketokonazol), pga. potensielt økt systemisk eksponering av flutikasonpropionat. Azelastinhydroklorid: Anbefalte nasale doser fører 
til svært lav systemisk eksponering. Det skal likevel utvises forsiktighet ved samtidig bruk av sedativa, alkohol eller legemidler med virkning på sentralnervesystemet, da sedativ effekt kan øke. Graviditet, amming og fertilitet:  
Graviditet: Det er ingen eller begrenset data om bruk av azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat hos gravide. Bør bare brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Amming: Det er ukjent 
om nasalt administrert azelastinhydroklorid/metabolitter eller flutikasonpropionat/metabolitter utskilles i morsmelk. Bør bare brukes ved amming hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for den nyfødte/spedbarnet. Fertilitet: 
Begrensede data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Ubehag i nesen (inkl. neseirritasjon, stikking, 
kløe), nysing, nesetørrhet, hoste, tørr hals, halsirritasjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Munntørrhet. Svært sjeldne (<1/10 000): Hypersensitivitet, inkl. anafylaktiske reaksjoner, angioødem (hevelser i ansikt eller tunge og hudutslett), 
bronkospasme, svimmelhet, søvnighet, glaukom, økt intraokulært trykk, katarakt, nasal septumperforasjon, slimhinneerosjon, kvalme, utslett, kløe, elveblest, fatigue (tretthet, utmattelse), svakhet. Ukjent frekvens: Tåkesyn, nesesår. 
Systemiske effekter kan forekomme, særlig ved bruk i høye doser over lang tid. Det er rapportert veksthemming hos barn som får nasale kortikosteroider. Det er mulig med veksthemming hos ungdom også. I sjeldne tilfeller er det 
observert osteoporose ved bruk av nasale kortikosteroider over lang tid. Overdosering/Forgiftning: Ved nasal administrering forventes det ikke overdoseringsreaksjoner. Symptomer: Administrering av høyere doser enn anbefalt over 
en lengre periode, kan føre til midlertidig binyrebarksuppresjon. Binyrebarkfunksjonen vil gjenopprettes i løpet av få dager, og kan kontrolleres ved å måle kortisol i plasma. Ved overdosering etter utilsiktet oralt inntak, kan det for-
ventes forstyrrelser i sentralnervesystemet (inkl. sløvhet, forvirring, koma, takykardi og hypotensjon), forårsaket av azelastinhydroklorid. Behandling: Symptomatisk. Avhengig av svelget mengde, anbefales mageskylling. Se Gift- 
 informasjonens anbefalinger: For azelastin R01A C03 og glukokortikoider H02A B. Egenskaper: Klassifisering: H1-antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason). Virkningsmekanisme: Azelastinhydroklorid og flutikasonpropionat har 
forskjellige virkningsmekanismer og viser synergistiske effekter mhp. forbedring av allergisk rhinitt og symptomer på rhinokonjunktivitt. Flutikasonpropionat er et syntetisk trifluorinert kortikosteroid med svært høy affinitet til glukokorti-
koidreseptoren, og med potent antiinflammatorisk virkning. Azelastin har potent, langtidsvirkende antiallergisk effekt, og har mastcellestabiliserende og antiinflammatoriske egenskaper. Hemmer syntese eller frigjøring av kjemiske 
mediatorer kjent for å være involvert i tidlige og sene stadier av allergiske reaksjoner, f.eks. leukotriener, histamin, plateaktiverende faktor (PAF) og serotonin. Lindring av nasale allergiske symptomer i løpet av 15 minutter. Absorpsjon: 
Etter intranasal administrering av 2 doser i hvert nesebor, er gjennomsnittlig Cmax 194,5 ± 74,4 pg/ml for azelastin og 10,3 ± 3,9 pg/ml for flutikasonpropionat, og gjennomsnittlig AUC er 4217 ± 2618 pg/ml pr. time for azelastin og 97,7 
± 43,1 pg/ml pr. time for flutikason. Tmax etter en enkelt dose er 0,5 time for azelastin og 1 time for flutikason. Proteinbinding: Flutikasonpropionat: 91%. Azelastin: 80-90%. Fordeling: Flutikasonpropionat: Vdss ca. 318 liter. Azelastin: Stort 
Vd. Halveringstid: Flutikasonpropionat: Eliminasjonshastigheten for i.v. administrert flutikasonpropionat er lineær i doseområdet 0,25-1 g, og karakteriseres ved høy plasmaclearance (Cl=1,1 liter/minutt). Cmax reduseres med ca. 98% 
i løpet av 3-4 timer, og bare lave plasmakonsentrasjoner er forbundet med terminal t1/2 på 7,8 timer. Azelastin: Ca. 20-25 timer for azelastin og ca. 45 timer for den aktive metabolitten. Metabolisme: Flutikasonpropionat elimineres 
hurtig fra systemisk sirkulasjon, hovedsakelig via CYP3A4. Azelastin metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4, CYP2D6 og CYP2C19. Utskillelse: Flutikasonpropionat: Hovedsakelig via gallen. Azelastin: Utskillelse skjer hovedsakelig via 
feces. Refusjon: 1R01A D58_22 Flutikason, kombinasjoner. Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller gluko-
kortikoid ikke er tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC: R97, allergisk rhinitt. Vilkår nr.: -. ICD: J30, vasomotorisk og allergisk rhinitt. Vilkår nr.: -. Vilkår: Ingen spesifisert. Pakninger og priser: 120 doser  (glassflaske) kr 248,40. 3 × 120 doser 
(glassflaske) kr 672,70. 
Sist endret: 03.12.2019
Basert på SPC godkjent av SLV: 31.05.2018

Steroid 
+ 

antihistamin

Foto: Bård Ek

Dymista® - en klasse for seg1

 Flutikasonpropionat/azelastinhydroklorid 

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

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

• Effekt på både nese- og øyesymptomer2

• Effekt etter 5 minutter*3

Utvalgt sikkerhetsinformasjon (basert på SPC godkjent av SLV: 31.05.2018)4

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