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LES I  DET TE NUMMERET

Kirurgi ved blødersykdom
Pasienter med alvorlig blødersykdom lever 
lenger enn før, noe som skyldes bedre medi-
sinsk behandling. Dette innebærer at flere 
får livsstils- eller aldersrelaterte sykdommer 
som krever kirurgi. I perioden 1997�–�2014 fikk 
286 slike pasienter utført 825 kirurgiske 
inngrep med en økning fra 21 i 1997 til 66  
i 2014. Antall ortopediske inngrep varierte 
noe fra år til år. Dette viser nasjonale regis-
terdata fra Oslo universitetssykehus.

Leger med liten erfaring med blødersyk-
dom vil i økende grad komme i kontakt 
med slike pasienter og må samarbeide med 
hematologer for å gi bløderne best mulig 
behandling.
SIDE 709

Scandiatransplant 50 år
Alle organtransplantasjoner i Norge foregår 
på Oslo universitetssykehus, og mange av 
organene kommer fra nylig avdøde donorer 
i et av våre naboland. Dette er gjort mulig 
gjennom et nordisk samarbeid om utveks-
ling av organer for transplantasjon. Sam-
arbeidet har bl.a. gjort det mulig å skaffe 
HLA-forlikelige nyrer langt raskere til pasien-
ter med bredt reagerende HLA-antistoffer. 
Organisasjonen Scandiatransplant, som i år 
feirer sitt 50-årsjubileum, har medvirket til 
at nordisk transplantasjonsmedisin er blant 
de fremste i verden.
SIDE 744

Akutt myelogen leukemi hos eldre
Akutt myelogen leukemi rammer alle alders-
grupper, men er vanligst hos eldre over  
65 år. Sykdommen har vært assosiert med 
kort levetid og få behandlingsalternativer. 
Forsk ning på nyere behandlingsmetoder 
viser at også mange av de eldre pasientene 
kan ha god nytte av leukemirettet behand-
ling. Selv om langtidsprognosen er dårlig, 
vil behandlingen kunne gi lengre levetid  
og bedre livskvalitet.
SIDE 718

De som  
tren ger oss mest
Til gang til lik me di sinsk hjelp er ikke en rea li tet for alle i Norge  
i dag. Den kan skje mest sår ba re grup pen i lan det – pa pir lø se  
mi gran ter – er nem lig unn tatt. Det sør ger et na sjo nalt re gel verk 
for. Det slår fast at de res rett til hel se hjelp er be gren set til øye blik ke-
lig hjelp og hel se hjelp som ikke kan vente.

Le gens plikt til å hjelpe er helt grunn leg gen de i vår yr kes etikk. 
Både men nes ke rett ig he te ne og den uni ver sel le le ge e den slår fast 
at me di sinsk hjelp skal ba se res på be hov, ikke på sta tus. Når na sjo-
nalt re gel verk stri der mot dett e, sett es le ger og and re hel se ar bei de re 
i en umu lig skvis. Der for har Le ge for en in gen, Sy ke plei er for bun det 
og Psy ko log for en in gen gått sam men om et fel les opp rop. Der opp-
ford res nors ke myn dig he ter til å gi pa pir lø se men nes ker re ell til-
gang til hel se hjelp, ba sert på hel se fag li ge vur de rin ger, yr kes etikk 
og men nes ke rett ig he ter. Det hand ler om rett ig he te ne til noen av 
de al ler mest be hovs tren gen de blant oss. Vi i Tids skrif tet støtt er 
opp ro pet. Gi din sig na tur, du også: www.papirlose.org.

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 8,  2019;  139



INNHOLD

678 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 8,  2019;  139

FORSIDE
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«Alt vatn vil mot havet, men somme strau-
mar gjer ein lurt i å stogga. Å samanlikna  
A: eit oversvømt bad med B: eit sår som ikkje 
vil stoppa å blø, vil på mange måtar vera  
å undergrava alvoret i B. Likevel ligg der ein 
kategorisk likskap mellom dei to. Og frå eit 
humanistisk perspektiv kan ein vanskeleg 
hevda at mennesket alltid bør lata naturen 
gå sin gang.»

Dette sier Tord Torpe, som har illustrert 
forsiden. Mer av Torpes kunst kan du finne 
på hans hjemmeside www.tordtorpe.com
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FR A REDAKTØREN

Rot i me di sin ska pet

LIT TE RA TUR
1 Sto re Nors ke Lek si kon. Le ge mid ler – his to rikk.  (24.4.2019).
2 Sta tens le ge mid del verk. Hva er et le ge mid del?  (24.4.2019).
3 FOR-2009-12-18-1839. For skrift om le ge mid ler.  (24.4.2019).
4 FOR-2004-05-20-755. For skrift om kostt il skudd.  (24.4.2019).
5 Wis løff F, En ge dal K. Mar keds fø rin gen av L-SE RIN Hu kom mel se er uetisk.  

Af ten pos ten 10.3.2019.  (24.4.2019).
6 Pro ble mer med hu kom mel sen? Hel si des an non se fra Wellvita (Remital).  

Af ten pos ten 26.2.2019, side 9.
7 Hellmuth J, Rabinovici GD, Miller BL. The rise of pseudomedicine for de men t ia 

and brain health. JAMA 2019; 321: 543�–�4. 

8 Mur su J, Ro bi en K, Harnack LJ et al. Di e tary sup ple ments and mor tal i ty rate in  
ol der wom en: the Iowa Wo men’s Health Study. Arch In tern Med 2011; 171: 1625�–�33. 

9 Bjelakovic G, Ni ko lo va D, Gluud LL et al. Antioxidant sup ple ments for pre ven-
ti on of mor tal i ty in healthy participants and pa ti ents with var i ous diseases. 
Coch ra ne Da ta ba se Syst Rev 2012; 3: CD007176. 

10 Johnson SB, Park HS, Gross CP et al. Com ple men tary med i cine, re fus al of con ven-
tion al can cer ther a py, and sur viv al among pa ti ents with curable can cers. JAMA 
Oncol 2018; 4: 1375�–�81. 

11 Hel le C, Som mer AK, Sy ver sen PV et al. Do ping mid ler i kostt il skudd. Tidsskr Nor 
Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0502.

Le ge mid ler tren ger ikke å lege noe som helst, og udo ku-
men ter te kostt il skudd får lov til å frem stå som le ge mid-
ler. Ta per ne er nors ke for bru ke re og pa si en ter.

Et le ge mid del skal, iføl ge Ebers pa py rus fra om kring 1500 f.Kr. ha tre 
be stand de ler: et virk somt stoff, et bin de mid del og der til vel sma ken de 
stoff er (1). De var nøye, de gam le egyp ter ne. I våre da ger er vi ikke  
så nøye. Iføl ge nors ke myn dig he ter er nem lig le ge mid ler pro duk ter 
«som kan bru kes til å fo re byg ge el ler be hand le syk dom, el ler som 
på stås vir ke på den ne må ten» (min ut he vel se) (2). I hen hold til gjel-
den de re gel verk er det alt så ikke nød ven dig at et le ge mid del in ne-
hol der noe virk somt stoff i det hele tatt – el ler har noen som helst 
fy sio lo gisk eff ekt, for den del.

Der med kan vi hol de oss med myn dig hets god kjen te le ge mid ler 
som be vi se lig ikke le ger noe som helst, slik som «ho møo pa tis ke 
le ge mid ler» (3). I til legg har vi en skog av lege mid del klas ser som 
kan skje el ler kan skje ikke har virk som me stoff er. For «plan te ba ser te 
le ge mid ler med vel etab lert bruk» kre ves eks em pel vis in gen kli nis ke 
eff ekt stu di er, kun at pre pa ra tet (el ler lig nen de pre pa rat) har hatt en 
vel etab lert me di sinsk bruk i minst ti år, at det har en «aner kjent virk-
ning» og at det er til strek ke lig sik kert (2). For «tra di sjo nel le plan te -
ba ser te le ge mid ler» kre ves hel ler in gen strenge eff ekt stu di er, kun at 
pro du sen ten kan vise til sik ker bruk i 30 år. For «na tur le ge mid ler», 
der imot, kre ves det at pre pa ra tet in ne hol der et vir ke stoff (!), men 
dett e må ha et «na tur lig ut spring» og ikke være «for be ar bei det»  
(2, 3). Har pre pa ra tet vært i bruk i mer enn 30 år, kre ves ver ken kli-
nisk, far ma ko lo gisk el ler tok si ko lo gisk do ku men ta sjon (2, 3).

Om dett e vir ker for vir ren de, gjør det ikke sa ken bedre at kostt il-
skudd, som ofte har en svært uty de lig gren se mot plan te ba ser te 
le ge mid ler, ikke klas si fi se res som le ge mid ler. Kostt il skudd re gu le res 
av en egen for skrift, som slår fast at dis se er «kon sen trer te kil der av 
vi ta mi ner og mi ne ra ler el ler and re stoff er med en er næ rings mes sig 
el ler fy sio lo gisk eff ekt» (4). Med and re ord: Le ge mid ler, som alt så 
ikke tren ger å ha fy sio lo gisk eff ekt, god kjen nes og kon trol le res av 
Le ge mid del ver ket, mens kostt il skudd, som per de fi ni sjon har en 
fy sio lo gisk eff ekt, kon trol le res av Matt il sy net og har in gen god kjen-
nings in stans (4). I til legg er det fri mar keds fø ring av kostt il skudd,  

så len ge pro du sen ten ikke «på står el ler gir inn trykk av at pro duk tet 
fo re byg ger, le ger el ler lind rer syk dom» (4).

Mens kon ven sjo nel le le ge mid ler er un der kas tet svært strenge 
mar keds fø rings reg ler, sy nes det å være nær mest fritt frem i mar keds-
fø rin gen av kostt il skudd di rek te til for bru ker. Med gla de pa si ent - 
his to ri er, pseu do vi ten ska pe li ge ter mer, «fak ta ram mer» og bil der av 
«fors ke re» i hvi te frak ker over sel ges pro duk ter full sten dig uten kli-
nisk do ku men ta sjon. Mål grup pen er ofte sår bar. Blant dis se er men-
nes ker som har, el ler er engs te li ge for å få, al vor lig hjer ne syk dom  
(5, 6), uhind ret av det fak tum at in gen se ri ø se stu di er har vist eff ekt 
av noen kostt il skudd på de mens el ler kog ni tiv svikt (7). Hel ler ikke 
na tur le ge mid le ne er upro ble ma tis ke i så hen se en de, selv om på stan-
de ne er mind re drøye.

At den ne dels ulo gis ke re gel jun ge len har uhen sikts mes si ge kon se-
kven ser, er det li ten tvil om. Det er ille nok at alt fra ren svin del til 
mu lig eff ek tiv, men udo ku men tert, le ge mid del be hand ling sau ses 
sam men i lite for ståe li ge stat li ge re gu le rings ord nin ger. Ver re er at 
de ne ga ti ve hel se kon se kven se ne av fle re av de ak tu el le mid le ne ett er 
hvert er vel do ku men tert. En 22 år lang opp føl gings stu die av mer 
enn 38 000 ame ri kans ke kvin ner vis te økt to tal mor ta li tet hos de 
som be nytt et kostt il skudd (8). En Coch ra ne-opp sum me ring vis te  
at til skudd av fle re an ti ok si dan ter, som be ta ka ro ten, vi ta min E og 
vi ta min A, er as so siert med økt mor ta li tet (9). I en ny ere stor ko hort-
stu die av pa si en ter med ku ra bel kreft var bruk av kom ple men tær 
me di sin (in klu dert uli ke for mer for kostt il skudd) as so siert med 
høy ere ri si ko for død og mind re bruk av kon ven sjo nell be hand ling 
(10). I en ny ere norsk stu die in ne holdt 23 % av de ana ly ser te kostt il-
skud de ne fle re uli ke do ping mid ler, le ge mid ler og/el ler ulov li ge 
meng der koff e in (11). Dett e er fakta som pro du sen te ne uten kon se-
kven ser glatt kan se bort fra når mid le ne mar keds fø res – til dels 
gan ske ag gres sivt – di rek te til for bru ker.

Når vi gri per til pil ler, pul ve re og miks tu rer, er vi pa si en ter, el ler  
ser oss selv som po ten si el le pa si en ter. Da er vi mer sår ba re enn i vår 
van li ge for bru ker rol le. Det nors ke mar ke det for ikke-kon ven sjo nel le 
le ge mid ler og kostt il skudd er gjen nom re gu lert, men på en måte som 
til slø rer for skjel ler mel lom virk somt og uvirk somt, mel lom do ku-
men tert og udo ku men tert og mel lom sant og usant. Det for vir rer 
ofte mer enn det opp kla rer og hjel per. Det leg ger vei en åpen for 
util bør lig og uetisk mar keds fø ring fra use ri ø se ak tø rer. Og det er 
po ten si elt ne ga tivt for fol ke hel sen. Vi tren ger en opp ryd ning i det 
nors ke me di sin ska pet.

ARE BRE AN
are.brean@tidsskriftet.no
er sjef re dak tør i Tids skrif tet. Han er spe sia list i nev ro lo gi  
og ph.d.  
Foto: Ei nar Nilsen

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

«Det synes å være nærmest fritt frem  
i markedsføringen av kosttilskudd direkte  
til forbruker»
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Hvor stor an del  
av traumepasientene 
bør un der sø kes  
med CT?

Tor ben Wis borg trek ker frem va ria sjon  
i bruk av CT som pri mær un der sø kel se av 
ska de te pa si en ter (1). Ar tik ke len i Lan cet, 
som Wis borg vi ser til, sam men lig net bruk 
av tid lig trau me-CT ved mul ti trau me med 
«stan dard ut red ning» av trau me pa si en ter (2). 
Ved stan dard ut red ning av mul ti trau me ble 
CT også brukt på kli nis ke pro blem stil lin ger. 
I den ne stu di en fant man at «helkropps-CT» 
med før te re du sert tid i akutttrom og la ve re 
kost na der sam men lig net med «stan dard -
utred ning». Gjen nom snitt lig strå le do se var 
rundt 20 mSv i beg ge grup pe ne. 46 % av 
pa si en te ne i «stan dard ut red nings-grup pen» 
fikk gjort CT- un der sø kel ser som ut gjor de 
minst en «helkroppsundersøkelse». Noen  
av dis se fikk fle re kon trast in jek sjo ner. 
 Un der sø kel sen kon klu der te med at  
«in-hos pi tal mor tal i ty» var den sam me  
i beg ge grup pe ne, men vur der te ikke 
 ge vins ten ved å på vi se an nen pa to lo gi (2).

I Na sjo nalt trau me re gis ters års rap port  
for 2017 he ter det om trau me-CT: «Un der sø-
kel sen har høy treff sik ker het på identifise-
ring av ska der, men med fø rer strå ling av 
pa si en ter og bør ikke gjø res på pa si en ter 
som kli nisk er våk ne uten tegn til ska der» 
(3). CT er best for å på vi se ska de av nak ke, 
rygg og bek ken i akutt si tua sjo nen. En av tre 
bek ken frak tu rer over s es på kon ven sjo nell 
rønt gen. For nak ke frak tu rer er an de len 
høy ere (4). And re ikke dø de li ge til stan der 

det kan være nytt ig å på vi se er in trak ra ni el le 
blød nin ger, pneumo/hemothorax, in tra -
abdo mi na le bløt dels ska der etc.

Teo re tisk ri si ko for at strå ling ved CT- 
under sø kel ser ved trau me skal in du se re 
kreft må veies opp med den dia gnos tis ke 
ge vins ten og lave ri si ko en ved un der sø kel-
sen. Ri si ko vur de rin gen har vært ba sert på 
LNT-teo ri en («lin e ar no-thresh old»), som 
an gir li ne ær sam men heng mel lom strå le -
dose og kreft ri si ko. Det fin nes, det meg 
be kjent, in gen stu di er el ler epi de mio lo gis ke 
data som har vist dett e ved lave strå le do ser. 
Man ge epi de mio lo gis ke stu di er har ikke 
fun net slik sam men heng (5).

US Food and Drug Ad mi ni stra tion ba se rer 
seg på LNT-teo ri en. De skri ver at kan være 
økt ri si ko, og nev ner at ri si ko en ved ak tu el le 
strå le do ser er så li ten at den nes ten kan 
for svin ne i sta tis tisk støy og usik ker het (6). 
Dett e skal veies opp mot ri si ko en for å over-
se al vor lig pa to lo gi. Det er ikke nød ven dig-
vis slik at re du sert CT-bruk er rik ti ge re bruk.

Mul ti trau me pro to koll skal kun bru kes på 
god in di ka sjon, men i trau me sett in gen har 
un der sø kel sen høy dia gnos tisk eff ek ti vi tet. 
En slik un der sø kel se kan over flø dig gjø re 
and re un der sø kel ser som ul tra lyd og gjen-
tatt e CT-un der sø kel ser med gjen tatt e kon-
trast in jek sjo ner, samt eks plo ra ti ve inn grep.

BJØRN EI NAR NIELS SEN
bnielsse@gmail.com
er over le ge i ra dio lo gi.
In gen opp gitt in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
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ate to tal-body CT scanning ver sus con ven tion al 
im aging and se lec tive CT scanning in pa ti ents with 
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T. WIS BORG SVA RER
Takk for nytt i ge kom men ta rer fra Bjørn 
Ei nar Niels sen. En le ders om fang til la ter  
ikke de tal jert gjen nom gang av re fe ran ser.  
Vi er enig om at CT er svært nytt ig der and re 
un der sø kel ser ikke kan av kla re mu li ge 
ska der. Niels sen skri ver at «Det er ikke 
 nød ven dig vis slik at re du sert CT-bruk er 
rik ti ge re bruk». Når års mel din gen fra trau-
me re gis te ret vi ser at 3 av 4 trau me pa si en ter 
får gjort CT, og at 87 % av alle trau me pa si en-
ter har ISS < 15 ty der det på over for bruk (1).

Hen sik ten med le de ren var å gjø re kol -
legene opp merk som me på at også un der -
søkel ser som er gode for noen pa si en ter kan  
være ska de li ge for and re. Det er ikke do ku-
men ta sjon for, el ler kon sen sus om, nytt en  
av ru ti ne mes sig bruk av CT som screen ing. 
Det er der imot stor enig het om nytt en når 
un der sø kel sen re kvi re res på in di ka sjon – 
ikke ru ti ne. For hå pent lig kan trau me re gis te-
ret i frem ti den do ku men te re hvem som får 
gjort hvil ke un der sø kel ser, og nye stu di er 
kan av kla re en evt. rol le for bruk av CT som 
screen ing, den så kal te «mul ti trau me pro to-
koll». Med da gens vi ten me ner jeg ikke  
CT bør bru kes som screen ing på trau me  pa-
sien ter i det om fang trau me re gis te ret ty der 
på.

«Teo re tisk ri si ko for at strå ling 
ved CT- under sø kel ser ved 
 traume skal in du se re kreft  
må veies opp med den dia-
gnos tis ke ge vins ten og lave 
ri si ko en ved un der sø kel sen»
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Oslo uni ver si tets sy ke hus, 2018.  (16.12.2018).

Re nal fib ro mus ku lær 
dys pla si og hy per ten-
sjon

Vi har med in ter es se lest ar tik ke len til 
 Martin Som mer og med ar bei de re (1) som,  
i til legg til bred over sikt over em net, også 
om ta ler egne er fa rin ger med bruk av per ku-
tan re vas ku la ri se ring med an gio pla stikk  
i be hand lin gen. Ti av 13 pa si en ter (76 %), 
be hand let i åre ne 2003�–�18, ble normoten-
sive, og hos like man ge kun ne man se po -
nere el ler re du se re an tall an ti hy per ten si ve 
me di ka men ter ett er inn gre pet. Det går ikke 
klart frem hvor man ge som ble normoten-
sive uten be hov for an ti hy per ten si va. For -
fatter ne sier vi de re at åpen kir ur gi sjel den  
er nød ven dig. Vi har alle tid li ge re ar bei det 
in nen ny re trans plan ta sjons me di si nen og 
øns ker å kom men te re dett e siste.

På Riks hos pi ta let, kir ur gisk av de ling B, 
be hand let vi i pe ri oden 1980�–�1992 i alt 56 
hy per ten si ve pa si en ter med rønt gen olo gisk 
på vist re nal fib ro mus ku lær dys pla si med 
au to trans plan ta sjon av den affi  ser te ny ren. 
Ved au to trans plan ta sjon ut fø res det nef rek-
to mi, nå med laparaskopisk tek nikk, ny ren 

spy les ren for blod og ned kjø les og det ut fø-
res «benke kir ur gi» med ek si sjon av de affi -
ser te ar te rie-seg men te ne, evt. med innsying 
av vene seg men ter før ny ren sett es inn i det 
ned re bek ken med re vas ku la ri se ring til 
arteria iliaca in te ra og ve nøs til kob ling til 
vena iliaca eks ter na – til sva ren de et van lig 
nyre trans plan ta sjons inn grep. Med en 
 ob ser va sjons tid på 1�–�10 år (gjen nom snitt 4,3) 
fant vi at blod tryk ket en ten var nor ma li sert 
el ler re du sert hos 51 av de 56 pa si en te ne 
(91 %). Trettisyv pa si en ter (66 %) var helt uten 
an ti hy per ten siv me di ka sjon og be ty de lig 
re du sert hos 14 (25 %). Hos 5 (9 %) pa si en ter 
had de au to trans plan ta sjo nen in gen eff ekt 
på blod tryk ket (2,3).

Per ku tan an gio pla stikk er nå ho ved me to-
den for re vas ku la ri se ring ved fib ro mus ku-
lær dys pla si i nyre ar te ri en. Dett e er et ty pisk 
eks em pel på hvor dan ut vik ling av nye me di-
sins ke be hand lings for mer ofte star ter med 
en type kir ur gisk in ter ven sjon som ett er 
hvert fin ner sin enk le re løs ning, i dett e 
til fel le, ved en ra dio lo gisk pro se dy re. Det 
be tyr ikke at den kir ur gis ke be hand lings -
måten blir «gam mel dags». Hos noen få 
pa si en ter er ikke an gio pla stikk like vel eg net 
som ved aff ek sjon av nyre ar te ri en for bi 
før s te de ling, tegn til aneu ris me dan nel se 
el ler ved kom pli ka sjo ner ett er for søk med 
per ku tan re vas ku la ri se ring. I så fall er kir -

urgi i form av ekstracorporeal re kon struk-
sjon og au to trans plan ta sjon en god me to de 
med sik ker eff ekt på blod tryk ket.

ARNT JAKOBSEN
arntjako@gmail.com
er pen sjo nert kir urg og sjefl e ge, Riks hos pi ta let.
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M. SOM MER OG MED AR BEI DE RE  
SVA RER
Takk til Arnt Jacobsen og med ar bei de re for 
kom men ta rer. Blant våre 13 pa si en ter fulgt 
og be hand let ved Ul le vål sy ke hus har to 
pa si en ter vært normotensive uten be hov for 
an ti hy per ten siv me di ka sjon i ett er kant av 
an gio pla stikk. Be hand lin gen av symp to ma-
tisk fib ro mus ku lær dys pla si er i dag ho ved-
sa ke lig an gio pla stikk uten bruk av stent. 
Kir ur gisk be hand ling av ste no se ne er et 
al ter na tiv. Riks hos pi ta let har lang er fa ring 
med au to trans plan ta sjon hos se lek ter te 
pa si en ter. Vi be kla ger at dett e ikke ble pre-
sen tert i ar tik ke len. Re sul ta te ne er som 
for fatt er ne på pe ker, me get gode. Inn gre pets 
stør rel se og få sent re som be hers ker me to-
den, gjør at an gio pla stikk li ke vel vil være 
den fore truk ne me to den. Re sul ta te ne av 

«Det te er et ty pisk eks em pel  
på hvor dan ut vik ling av nye 
me di sins ke be hand lings -
former ofte star ter med en type 
kir ur gisk in ter ven sjon som 
et ter hvert fin ner sin enk le re 
løs ning, i det te til fel le, ved  
en ra dio lo gisk pro se dy re»
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ning er kom pli sert, er den slett ikke umu lig 
å ett er le ve.
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Pal lia tiv opp  følging  
til barn med 
univentrikulære 
 hjerter

Takk til Si mo ne Diab og med ar bei de re for  
en grun dig over sikts ar tik kel om hvor dan 
kir ur gisk pal lia sjon mu lig gjør over le vel se 
for barn som blir født med univentrikulære 
hjer ter (1). Selv om dis se bar na «red des» fra 
en tid lig død, er lang tids pro gno sen dår lig, 
og det be skri ves sen kom pli ka sjo ner som 
øker i fore komst og al vor lig hets grad al le -
rede fra ung doms al der. Både grunn syk dom-
men og de be skrev ne føl ge til stan der in ne-
bæ rer en be ty de lig økt ri si ko for tid lig død. 
Angs ten for å mis te bar net sitt er dypt i for-
eld re ne fra det øye blik ket de med de les 
dia gno sen, ofte len ge før bar net er født. 
Uan sett ut fall av kir ur gisk pal lia sjon, le ver 
dis se bar na hele sitt liv med en livs tru en de 
og livs be gren sen de til stand.

Land vi li ker å sam men lik ne oss med har 
er kjent at dis se pa si en te ne kva li fi se rer ikke 
bare til kir ur gisk pal lia sjon, men også til 
livs lang pal lia tiv opp føl ging i or dets rett e 
for stand (2). Pal lia sjon til barn og unge 
in ne bæ rer en ak tiv og hel het lig opp føl ging 
av bar nets og fa mi li ens fy sis ke, psy kis ke, 
so si a le og ek si sten si el le be hov. I mot set ning 

be hand ling av hy per ten sjon med an gio pla-
stikk er langt bedre ved fib ro mus ku lær 
dys pla si enn der nyrearteriestenose skyl des 
ate ro skle ro tisk syk dom. Bed ret hy per ten-
sjons be hand ling og er kjen nel sen av dår li ge 
re sul ta ter med an gio pla stikk ved ate ro -
sklero se har end ret ret nings lin je ne for  
å be hand le sel ve ste no se ne. Ut ford rin gen er 
å opp rett hol de kom pe tan sen både kir ur gisk 
og in ter ven sjons ra dio lo gisk. Au to trans plan-
ta sjon er et vik tig al ter na tiv for be hand ling 
av fib ro mus ku lær dys pla si, men vil nok også 
i frem ti den være en sjel den be hand ling. 
Den ne kom pe tan sen kan kun opp rett hol des 
på et sen ter hvor det ut fø res ny re trans plan-
ta sjon. I Norge vil det si på Riks hos pi ta let.

MARTIN SOM MER
martin.sommer@hotmail.no
er me di sin stu dent.
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In for ma sjon  
om  behand lings- 
grunn laget ett er ly ses

Ar tik ke len til Anne-Kat ri ne Lis le gaard Næs 
og med ar bei de re om vann damp be hand ling 
ver sus strip ping av vena saphena mag na ved 
åre knu ter som ny lig ble pub li sert i Tids skrif-
tet (1), er et eks em pel på pro sjek ter som  
det så ab so lutt bør gjen nom fø res langt  
fle re av. Vi tror at man ge kli ni ke re unn la ter 
å gjen nom fø re slike stu di er for di de er 
 usik re på hvor dan pro sjek tet skal for ank res 
for melt, ikke minst ett er de ny li ge end rin -
gene i per son vern lov giv nin gen. Ett er vår 
opp fat ning er det der for ve sent lig at man 
ved pub li se rin gen re de gjør ty de lig for hjem-
mels grunn laget.

REK har i den ne sa ken utt alt at stu di en 
fal ler uten for de res man dat, det vil si at 
hel se forsk nings lo ven ikke kom mer til 
 an ven del se. Vi de re har REK inn vil get fri tak 

fra taus hets plik ten ett er hel se per so nello ven 
§ 29, bruk av taus hets be lag te hel se opp lys-
nin ger til bruk i an nen type forsk ning, for 
identifisering av pa si en ter som kun ne være 
ak tu el le å in klu de re, alt så for rekruterings-
prosedyren. Dett e in ne bæ rer at sel ve stu di en 
re gu le res utt øm men de av per son vern re gel-
ver ket. Da ta til sy net skri ver i sin vei le der 
«Be hand lings grunn lag» at all be hand ling  
av per son opp lys nin ger, må ha et retts lig 
grunn lag for å være lov lig (2). Det at pa si en-
te ne sam tyk ker til del ta kel se, er en ve sent lig 
og nød ven dig del av et slikt retts grunn lag. 
Men ver ken ett er gam mel el ler ny lov giv-
ning, er sam tyk ke ale ne et til strek ke lig 
be hand lings grunn lag når det gjel der hel se-
opp lys nin ger. Ett er gam mel lov giv ning 

mått e pro sjekt le der av kla re med per son-
vern om bud om stu di ens be hand lings-
grunn lag kun ne gis i form av mel de plikt 
ett er tid li ge re per son opp lys nings lov § 31 
el ler kon se sjons plikt ett er § 33 i sam me lov. 
Mer in ter es sant er imid ler tid be hand lings-
grunn laget ett er nytt per son vern re gel verk 
for forsk ning som fal ler uten for hel se forsk-
nings lo vens vir ke om rå de. Med for be hold 
om at vi ikke kjen ner stu di en i de talj, vil 
sam tyk ke være hjem let i per son vern for ord-
nin gen ar tik kel 6, nr. 1 bok stav a (per son opp-
lys nin ger) og ar tik kel 9, nr. 2 bok stav a (sær-
li ge ka te go ri er per son opp lys nin ger). Si den 
det her alt så be hand les sær li ge ka te go ri er 
per son opp lys nin ger (hel se opp lys nin ger, 
tid li ge re sen si ti ve per son opp lys nin ger) på 
grunn lag av sam tyk ke, ut lø ses det også en 
råd fø rings plikt med per son vern om bu det 
ett er ny per son opp lys nings lov § 10.

Vi me ner at dett e be hand lings grunn laget 
i dett e til fel let bur de vært noe nøye re re de-
gjort for i ar tik ke lens me to de del, ut over det 
at sam tyk ke fra pa si en te ne ble inn hen tet. 
Gode be skri vel ser av slike for hold vil være 
nytt i ge for and re som øns ker å gjen nom fø re 
lik nen de stu di er. Slike be skri vel ser vil sann-
syn lig vis også vise at selv om da gens lov giv-

«Vi me ner at det te be hand-
lings grunn laget i det te til fel let 
bur de vært noe nøye re re de-
gjort for i ar tik ke lens me to de-
del, ut over det at sam tyk ke  
fra pa si en te ne ble inn hen tet»
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midle til lekfolk at man skal bruke de mid-
lene man «på forsvarlig vis kan lykkes med». 
Vi er selvsagt ikke uenig i dette, men pro-
blemet er at uttrykket har blitt brukt både  
i behandlingsfeltet og i politiske sammen-
henger utover denne meningen. Implisitt 
tolkes det slik at andre leger enn Eika mang-
ler den samme villighet til å gi nødvendig 
hjelp. Det tolkes også slik at restriktive 
 regler på uheldig vis begrenser hjelpen til 
alvorlig syke.

Det er lite fruktbart å ta opp andre deler 
av innlegget. Vi mener for eksempel at indi-
kasjonsstilling er en viktig del av medika-
mentvalg, ikke at den er viktigere enn effek-
ten av valget, men fordi en riktig indikasjon 
vil gi et best mulig valg. Vi mener at en 
restriktiv politikk er viktig for å begrense 
forskrivning av legemidler med rusvirkning, 
selv om vi også mener at det i enkelte tilfelle 
kan være riktig å gjøre godt vurderte og 
forsvarlige unntak. Men det er ikke et til-
strekkelig grunnlag at alternativet sees som 
«risikabelt og uforutsigbart rusmisbruk på 
det illegale marked». Om dette blir et over-
ordnet perspektiv er det vanskelig å unngå 
en lite ønskelig utvikling.

HELGE WAAL
helge.waal@medisin.uio.no
er professor emeritus og medisinsk faglig rådgiver.
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Kronikken «‘Hele Felleskatalogen’  
i behandling av rusmiddellidelser», 
som sto på trykk i Tidsskriftets 
nr. 3/2019, har skapt debatt. Her 
er kronikkforfatternes svar til en 
kommentar fra Andreas Wahl 
Blomkvist og Sverre Eika, som sto  
på trykk i Tidsskriftets nr. 6/2019.

H. WAAL OG J. MØRLAND SVARER
Det er ikke helt klart for oss hva Andreas 
Blomkvist og Sverre Eika mener vi skal 
 beklage. I kronikken vår insinuerer vi ikke  
at behandlingen ved 24sju har «resultert  
i overdosedødsfall». Den inneholder ingen 
evaluering av arbeidet ved 24sju som vi for 
øvrig har betydelig respekt for. Den omtaler 
heller ikke noen av de tilsynssakene mot 
Eika som blir nevnt.

Det som gjenstår er at vi har brukt sitat  
fra et intervju med Eika i Dagsavisen som 
overskrift. I følge Blomkvist og Eika er frasen 
«hele Felleskatalogen» bare en måte å for-

til gam mel dags opp fat ning er ikke pal lia tiv 
opp føl ging ens be ty den de med lind ring  
ved li vets slutt; ho ved fo kus er best mu lig 
livs kva li tet gjen nom hele syk doms for lø pet.

I en spør re un der sø kel se blant barne kar-
dio lo ger og thoraxkirurger fra 19 bar ne kli-
nik ker i USA svar te 85 % at pal lia tiv opp føl-
ging var nytt ig, og et fler tall men te at den ne 
ty pen opp føl ging ble til budt for sent i for -
løpet. Grun ner til den ne for sin kel sen var 
blant an net le gers be kym ring for at for eld-
re ne ville opp fatt e det som at man «ga opp», 
og le gers frykt for at man ved å in tro du se re 
«pal lia sjon» ville fra ta for eld re ne hå pet (3). 
And re stu di er vi ser at in tro duk sjon av tverr-
fag lig, pal lia tiv opp føl ging fra dia gno se tids-
punkt kan bi dra til å styr ke pa si en tens og 
fa mi li ens au to no mi og de res evne til å ta 
be slut nin ger ved van ske li ge vei valg (4). 
Unge voks ne med med fød te, kom plek se 
hjer te feil ga utt rykk for at de opp lev de for-
hånds sam ta ler («ad van ce care pla nning») 
som po si tivt (5).

Det for und rer meg at ar tik kel for fatt er ne 
ikke nev ner pal lia tiv opp føl ging med ett ord, 
men hel ler vel ger den tra di sjo nel le til nær-
min gen, der pa si en tens «øv ri ge hel se pro ble-
mer» skal ad res se res til «rik tig  in stans». 
Hvem er «rik tig in stans» for barn og unge 
voks ne som mer el ler mind re  uvi ten de er  
del av et «fy sio lo gisk eks pe ri ment»?

ANJA LEE
uxleea@ous-hf.no
er over le ge ved Bar ne kli nik ken, Oslo uni ver si tets-
sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

«Pal lia sjon til barn og unge 
 inne bæ rer en ak tiv og hel het-
lig opp føl ging av bar nets og 
 fami li ens fy sis ke, psy kis ke,   
sosi a le og ek si sten si el le 
 behov»
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med Lixiana ved tidspunkt for neste planlagte dose av subkutan antikoagulant. I.v. 
ufraksjonert heparin (UFH): Seponer infusjonen og start med Lixiana 4 timer senere. 
Overgang fra Lixiana til VKA: Det er potensial for utilstrekkelig antikoagulasjon under 
overføring fra Lixiana til VKA. Kontinuerlig adekvat antikoagulasjon skal sikres under 
enhver overføring til en annen antikoagulant. Oralt alternativ: Ved 60 mg dose, gi 
Lixiana 30 mg 1 gang daglig sammen med en egnet VKA-dose. Ved 30 mg dose 
(ved én eller flere av følgende kliniske faktorer: Moderat til alvorlig nedsatt nyrefunk-
sjon (ClCR 15-50 ml/minutt), lav kroppsvekt eller bruk sammen med visse P-gp-hem-
mere), gi Lixiana 15 mg 1 gang daglig sammen med egnet VKA-dose. Pasienten 
skal ikke ta en oppstartsdose av VKA for raskt å nå en stabil INR mellom 2 og 3. Det 
anbefales å ta hensyn til vedlikeholdsdosen av VKA og om pasienten tidligere har 
tatt en VKA, eller å bruke valid INR-styrt VKA-behandlingsalgoritme, i samsvar med 
lokal praksis. Når INR er ≥2 bør Lixiana seponeres. De fleste pasienter (85%) bør 
kunne nå en INR ≥2 innen 14 dager ved samtidig bruk av Lixiana og VKA. Etter 14 
dager anbefales det at Lixiana seponeres, mens VKA fortsatt titreres for å nå INR 
mellom 2 og 3. De første 14 dagene med samtidig behandling anbefales det at INR 
måles minst 3 ganger rett før inntak av den daglige dosen av Lixiana for å minimere 
Lixianas påvirkning av INR. Samtidig bruk av Lixiana og VKA kan øke INR etter Lixi-
ana-dosen med inntil 46%. Parenteralt alternativ: Seponer Lixiana og gi en parente-
ral antikoagulant og VKA ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Ved stabil 
INR ≥2, skal parenteral antikoagulant seponeres og VKA kontinueres. Overgang fra 
Lixiana til andre orale antikoagulanter enn VKA: Seponer Lixiana og start med 
ikke-VKA antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Overgang 
fra Lixiana til parenterale antikoagulanter: Skal ikke gis samtidig. Seponer Lixiana og 
start med parenteral antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. 
Glemt dose: Dosen skal tas umiddelbart. Påfølgende dag fortsettes inntak 1 gang 
daglig som anbefalt. Dobbel dose skal ikke tas samme dag som erstatning for en 
glemt dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved 
leversykdom forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Skal brukes med forsiktighet ved lett til 
moderat nedsatt leverfunksjon, og anbefalt dose er 60 mg 1 gang daglig. Pasienter 
med ALAT/ASAT >2 × ULN eller totalbilirubin 1,5 × ULN ble ekskludert fra kliniske 
studier. Skal derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Leverfunksjons-
test bør utføres før behandlingsstart. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett nedsatt nyre-
funksjon (ClCR >50-80 ml/minutt) er anbefalt dose 60 mg 1 gang daglig. Ved mode-
rat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt) er anbefalt dose 30 mg 
1 gang daglig. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom (ESRD) (ClCR <15 ml/minutt) 
eller i dialyse. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen 
data. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig. Samtidig bruk av P-gp-hemmere: Ved 
samtidig bruk med ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol, er anbe-
falt dose 30 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon er ikke nødvendig ved samtidig bruk 
av amiodaron, kinidin eller verapamil. Bruk sammen med andre P-gp-hemmere, 
inkl. hiv-proteasehemmere, er ikke undersøkt. Elektrokonvertering: Når elektrokon-
vertering er veiledet av transøsofageal ekkokardiografi (TEE) hos antikoagulantia-
naive pasienter, bør behandling startes minst 2 timer før elektrokonvertering for å 
sikre adekvat antikoagulasjon. Elektrokonvertering bør utføres senest 12 timer etter 
dosering på prosedyredagen. Før elektrokonvertering må det bekreftes at Lixiana er 
tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende oppstart og varighet av behandlingen 
bør følge etablerte retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling av pasienter som 
gjennomgår elektrokonvertering. Annet: Ved kroppsvekt ≤60 kg er anbefalt dose 30 
mg 1 gang daglig. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kontraindikasjo-
ner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversyk-
dom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller 
tilstander, hvis betydelig risiko for alvorlig blødning. Dette kan omfatte nåværende 
eller nylig gastrointestinal ulcussykdom, eksisterende ondartede svulster med høy 
risiko for blødning, nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, 
ryggrad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagus-
varicer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale 
eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. 
Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks. ufraksjonert heparin, 
lavmolekylært heparin, heparinderivater, orale antikoagulanter, unntatt i spesielle til-
feller ved bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin gis 
i doser nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og 
amming. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Gir økt blødningsrisiko og kan med-
føre alvorlig, potensielt fatal blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med 
økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Labora-
torietester av hemoglobin/hematokrit i tillegg til klinisk overvåkning kan være nyttig 
for å oppdage skjulte blødninger. Pasienter med økt blødningsrisiko skal overvåkes 
nøye for tegn og symptomer på blødningskomplikasjoner og anemi etter behand-
lingsstart. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må undersøkes med tan-

ke på å lokalisere blødningen. Antikoagulasjonseffekten kan ikke måles på en pålite-
lig måte med standard laboratorieprøver. Eldre: Samtidig bruk med ASA foretas 
med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Nedsatt nyrefunksjon: AUC 
var økt med 32%, 74% og 72% hos personer med hhv. lett, moderat eller alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon. Se Dosering. Nyrefunksjon ved NVAF: Brukes kun etter nøye 
vurdering av individuell tromboemboli- og blødningsrisiko hos pasienter med NVAF 
og høy ClCR. ClCR bør overvåkes i begynnelsen hos alle pasienter og deretter når 
klinisk indisert. Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved lett til mode-
rat leverfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Se-
ponering for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal 
skje så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prose-
dyreutsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inn-
grepet. Behandling bør gjenopptas så snart som mulig etter kirurgisk inngrep eller 
andre prosedyrer, dersom tilstrekkelig hemostase er etablert, da det tar 1-2 timer før 
antikoagulasjonseffekten inntrer. Parenteral antikoagulant bør vurderes hvis orale 
legemidler ikke kan tas under eller etter kirurgisk intervensjon, og deretter bytte til 
edoksaban 1 gang daglig oralt. Andre legemidler som påvirker hemostasen: Samti-
dig bruk av ASA, P2Y12-hemmere av blodplateaggregasjon, andre antitrombotiske 
midler, fibrinolytisk terapi, SSRI eller SNRI, og kronisk bruk av NSAID kan øke blød-
ningsrisikoen, se Interaksjoner. Kunstige hjerteklaffer og moderat til alvorlig mitral-
stenose: Ingen data, bruk er ikke anbefalt. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter 
eller pasienter som trenger trombolyse eller lungeembolektomi: Ingen data, bruk er 
ikke anbefalt. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling og/eller 
forebygging av VTE hos pasienter med aktiv kreft er ikke fastslått. Laboratoriepara-
metre for koagulasjon: Antikoagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvanti-
tativ anti-faktor Xa-test som kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser ved spesielle 
tilfeller, f.eks. ved overdosering og hastekirurgi. Kjøring av bil og bruk av maskiner: 
Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Interaksjo-
ner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se 
B01A F03. P-gp-hemmer: Samtidig bruk med P-gp-hemmere kan gi økt plasma-
konsentrasjon av edoksaban, se Dosering. P-gp-induktorer: Samtidig bruk av 
P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johan-
nesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasmakonsentrasjon av edoksaban. Brukes 
med forsiktighet sammen med P-gp-induktorer. P-gp-substrater: Ingen dosejuste-
ring nødvendig ved samtidig bruk med digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggre-
gasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: Samtidig bruk med andre antikoagulanter 
er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA (100 mg eller 325 mg) øker blødnings-
tiden. Samtidig bruk med høydose ASA (325 mg) øker Cmax og AUC ved steady 
state med hhv. 35% og 32% for edoksaban. Samtidig kronisk bruk med høydose 
ASA er ikke anbefalt. Samtidig bruk med ASA-doser >100 mg bør kun foretas under 
medisinsk tilsyn. Kan gis samtidig med lavdose ASA (≤100 mg/døgn). Hemmere av 
blodplateaggregasjon: Samtidig bruk av tienopyridiner gir økt risiko for blødning. 
Svært begrenset erfaring med samtidig bruk med dobbel blodplateaggregasjons-
hemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: Samtidig bruk av naproksen øker blød-
ningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt risiko for blødning. Kronisk bruk av 
NSAID sammen med edoksaban er ikke anbefalt. SSRI og SNRI: Mulig økt blød-
ningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRI på blodplater. Graviditet, amming og fer-
tilitet: Graviditet: Begrensede data. Reproduksjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal 
ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder skal unngå å bli gravide under be-
handling. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Skal ikke brukes under amming. Det må 
vurderes om ammingen skal avbrytes eller behandling avsluttes. Fertilitet: Ingen 
humane data. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastro-
intestinale: Magesmerter, nedre GI-blødning, øvre GI-blødning, oral/faryngeal blød-
ning, kvalme. Hud: Kutan bløtvevsblødning, utslett, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: 
Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år). Lever/galle: Økt bilirubin i 
blodet, økt γ-GT. Luftveier: Neseblødning. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine. 
Nyre/urinveier: Makroskopisk hematuri/blødning i ureter. Undersøkelser: Unormale 
leverfunksjonstester. Øvrige: Blødning på punksjonssted. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Hjerte/kar: Annen blødning. Hud: Urticaria. 
Immunsystemet: Overfølsomhet. Lever/galle: Økt ALP i blodet, økte transaminaser, 
økt ASAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakraniell blødning (ICH). Øye: 
Konjunktival/skleral blødning. Intraokulær blødning. Øvrige: Blødning på opera-
sjonssted. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blød-
ning. Hjerte/kar: Perikardblødning. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, allergisk 
ødem. Muskel-skjelettsystemet: Intramuskulær blødning (uten kompartmentsyn-
drom), intraartikulær blødning. Nevrologiske: Subaraknoidal blødning. Øvrige: Sub-
dural blødning, prosedyrerelatert blødning. Overdosering/Forgiftning: Sympto-
mer: Overdose kan gi blødninger. Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling utsettes eller seponeres. Behandling tilpasses etter alvorlighetsgrad og 
lokalisering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan benyttes, slik som 
mekanisk kompresjon, kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehand-
ling og hemodynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombin-
komplekskonsentrat (PCC), 50 IE/kg, reverserer effekten ved livstruende blødninger 
som ikke kan kontrolleres av transfusjon eller hemostase. Rekombinant faktor VIIa 
kan overveies, men data vedrørende klinisk nytte er begrenset. Edoksaban er trolig 
ikke dialyserbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger: B01A F03.Egenskaper: Virk-
ningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av faktor Xa, serin-
proteasen i siste del av den vanlige koagulasjonskaskaden. Hemmer fri faktor Xa og 
protrombinaseaktivitet. Hemming av faktor Xa reduserer trombindannelse, forlenger 
koagulasjonstiden og reduserer risikoen for trombedannelse. Absorpsjon: Cmax 
innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 62%. Doseproporsjonal farmako-
kinetikk for doser på 15-60 mg. Proteinbinding: Ca. 55% (in vitro). Fordeling: Vd er 
107 liter. Ingen klinisk relevant akkumulering ved dosering 1 gang daglig. Halver-
ingstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total clearance er ca. 
22 (±3) liter/time. Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konjugering eller oksi-
dering via CYP3A4/5. Edoksaban er et substrat for P-gp, men ikke for OATP1B1, 
OAT1 eller OAT3 eller OCT2. Den aktive metabolitten er et substrat for OATP1B1. 
Utskillelse: Ca. 35% via nyrer, resten via galle og tarm. Pakninger og priser: 15 mg: 
10 stk. (blister) kr. 284,60. 30 mg: 30 stk. (blister) kr. 781,20. 100 stk. (blister) kr. 
2519,30. 60 mg: 30 stk. (blister) kr. 781,20. 100 stk. (blister) kr. 2519,30. 
Sist endret: 21.09.2018

Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voks-
ne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som stuvningssvikt, hypertensjon, alder f.o.m. 75 år, diabetes mellitus, tidligere 
slag eller forbigående iskemisk anfall (TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) 
og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne 
pasienter. Refusjonskoder: ICPC: K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 
Dyp venetrombose. ICD: I26 Lunge emboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt 
og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Vilkår: Ingen spesifisert.
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Behandling med LIXIANA® 
kan startes og fortsettes 

hos pasienter som trenger 
elektrokonvertering*

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH

KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Lesjoner eller tilstander, hvis betydelig risiko 
for alvorlig blødning. Samtidig bruk av alle andre antikoagulanter. Leversykdom assosiert med koagulopati. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. 
Graviditet og amming. 

FORSIKTIGHET: ved økt risiko for blødning, som f.eks. ved bruk av legemidler som påvirker hemostase. Skal seponeres ved alvorlig blødning. 
Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom, dialyse eller alvorlig nedsatt leverfunksjon.

INTERAKSJONER: Dosereduksjon ved samtidig bruk med P-gp-hemmere ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved 
bruk av P-gp-indusere. Bruk av høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt.

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR LIXIANA® (edoxaban)

LIXIANA® én gang daglig  

til dine voksne pasienter:1

Med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere 

risikofaktorer for å forebygge slag og systemisk embolisme1,a

For behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)1,b

For forebygging av tilbakevendende DVT og LE1

ÉN GANG DAGLIG 
- LIXIANA® (edoxaban)

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparatomtalen.
* Se preparatomtalen, avsnitt Spesielle pasientgrupper/Elektrokonvertering.

Referanse: 1. Lixiana SPC august 2018, avsnitt 4.1, 4.2. 
a Risikofaktorer slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). 
b Etter innledende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager.
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Tilgang til helsedata er ikke lett

Selv om helseministeren har 
lovet at tilgangen til helsedata 
skal bli enklere, har dette fortsatt 
ikke skjedd.

Norge har fantastiske helseregistre. I mars 
2018 sa helseminister Bent Høie at det skulle 
bli lettere å få tilgang til dataene (1). Det har 
enda ikke skjedd. Jeg har skrevet en del 
vitenskapelige artikler med data fra Resept-
registeret. Registeret har siden 2004 vært  
en kilde til viktig kunnskap om bruken og 
effekten av legemidler. I november 2018 kom 
jeg på en idé til et prosjekt: Vi hadde medi-
kament A som var godt, men som også 
hadde problematiske sider, spesielt brukt 
sammen med legemiddel B. Det skjedde 
dessverre litt for ofte. Så kom legemiddel C. 
Vi var litt skeptiske til det fordi det ble hev-
det å være veldig godt, men hadde likevel 
noen uheldige sider. Etter noen år ønsket vi 
å undersøke om legemiddel C virkelig redu-
serte bruken av legemiddel A, uten å øke 
bruken av legemiddel B.

Jeg skrev protokollen i løpet av noen 
 dager. To kolleger ville være med. Den ene 
kan mye om pasientgruppen og spesielt 
medikament A og C, mens jeg kan mye om B 
og C. Den andre kollegaen har publisert mye 
fra Reseptregisteret og er en god statistiker.

Reseptregisteret ble i sin tid opprettet 
med tanke på forskning. Det inneholder  
alle utleverte resepter. Alle som får forsk-
ningsfiler fra Reseptregisteret, får taushets-
belagte opplysninger, og det er ikke samtyk-
kebasert. Mitt prosjekt var midt i blinken for 
det Reseptregisteret er ment å bidra med. 
Kobling av datakilder kan være litt kinkige,  
i og med at ulike regler gjelder for ulike 
registre og man bruker fødselsnummer.  
Da må en tredjepart inn for å sikre anony-
mitet av data. Mitt prosjekt innebar ingen 
slik kobling.

Jeg spurte en kollega om man må søke 
Regional komité for medisinsk og helsefag-
lig forskningsetikk (REK) om dette. Det har 
vært veldig varierende. En stund behøvde 
man ikke søke, så måtte man, så måtte man 

ikke, så var andre inne osv. Svaret var at jeg 
måtte søke komiteen og i tillegg søke per-
sonvernombudet.

Søknadsmølla
Jeg sendte en søknad til regional etisk 
 komité 11. desember 2018. Jeg slet litt med 
skjemaet fordi jeg måtte begrunne hvorfor 
jeg ikke skulle innhente samtykke. Det 
 kunne jeg jo ikke innhente om jeg så ville. 
Men jeg svarte så godt jeg kunne. Jeg fant 
ingenting om taushetsplikten i skjemaet. 
Jeg fikk beskjed om at søknaden var mottatt 
18. desember, og 8. februar 2019 fikk jeg 
beskjed om at prosjektet var godkjent.  
Jeg søkte personvernombudet 13. desember  
2018 og fikk godkjenningsbrev 16. februar 
2019. Prosjektet burde godkjennes ut fra 
regelverket.

Jeg sendte søknad til Reseptregisteret, 
men slet litt fordi de spurte etter en del 
opplysninger jeg ikke visste noe om. Jeg 
tenkte at dette ble dekket av Reseptregiste-
rets intensjon samt prosjektbeskrivelsen og 
svarene fra regional etisk komité og person-
vernombudet. Dette sendte jeg til Resept-
registeret samme dag. 21. februar fikk jeg 
svar om at de ikke ville behandle søknaden 
før de fikk mer informasjon: For det første 
en bekreftelse fra regional etisk komité om 
fritak fra taushetsplikten, for det andre 
måtte jeg vise hvilket nasjonalt rettsgrunn-
lag som lå til grunn.

Jeg ba regional etisk komité presisere 
dette med taushetsplikten, og tre dager 
senere fikk jeg denne presiseringen. Person-
vernombudet svarte at de strevde med  
å skjønne hva som ble etterspurt, men kom 
med en uttalelse de håpet at kunne brukes. 

Jeg sendte dette til Reseptregisteret, og 
1. mars fikk jeg svar. Her formulerte Resept-
registeret mer nøyaktig det de ønsket fra 
personvernombudet. Dette sendte jeg til 
personvernombudet, som 3. mars sendte 
meg en ny presisering de håpet jeg kunne 
bruke. Reseptregisteret ga også beskjed om 
at regional etisk komité måtte godta at jeg 
fikk opplysninger om medikament B, fordi 
det ikke var presisert i vedtaket. Det hadde 
de selvsagt rett i. Det stod riktignok i pro-
sjektbeskrivelsen, og Reseptregisteret hadde 
hele tiden omtalt at de skulle utlevere data 
om B, men det stod ikke eksplisitt i komi-
teens vedtak. Jeg sendte derfor prosjekten-
dringssøknad til regional etisk komité 
10. mars.

Alle har gjort jobben sin
Nå skriver vi 18. mars. Jeg kommer til å få 
data; dette er enkle data som Reseptregiste-
ret er ment å gi ut. Alle som får data fra 
 Reseptregisteret, må få fritak fra samtykke  
og taushetsplikt. Ingen har gjort noe galt, 
bortsett fra meg som sikkert har glemt  
og oversett ting. Alle har vært vennlige og 
imøte kommende og har gjort jobben sin. 
Men jeg har sendt 13 dokumenter til regional 
etisk komité, fem dokumenter til person-
vernombudet og sju dokumenter til Resept-
registeret. Og flere vil bli sendt. Jeg har sendt 
ca. 40 e-poster, hatt sju telefonsamtaler og 
2�–�3 møter ansikt til ansikt. Det er i tillegg en 
masse detaljer jeg ikke har beskrevet.

Det er enda ikke helt lett å få tilgang til 
helsedata i Norge.

Mottatt 18.3.2019, godkjent 26.3.2019.
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nal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk 
og psykisk lidelse (NK-ROP) ved Sykehuset Innlan-
det på Hamar og Professor II ved Institutt for klinisk 
medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universi-
tetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.
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DEBAT T

Ben zo dia ze pi ner  
i akutt psy kiat risk be hand ling

Hel se di rek to ra tets ved tak om  
at ben zo dia ze pi ner ikke kan 
 brukes i akutt psy kiat risk 
 behand ling uten pa si en tens 
sam tyk ke, fø rer til dår li ge re 
 behand ling for pa si en te ne.

I et brev til fyl kes men ne ne orien te rer Hel se-
di rek to ra tet om at ved tak ett er psy kisk 
hel se vern lo ven § 4-4 ikke om fatt er ben zo dia-
ze pi ner (1). For det før s te vi ser di rek to ra tet 
til ri si ko for to le ran se- og av hen gig hets ut-
vik ling, for det and re at me di ka men tell 
tvangs be hand ling kun kan igang sett es og 
gjen nom fø res når det med stor sann syn lig-
het kan føre til hel bre del se, ve sent lig bed-
ring av syk dom men el ler at pa si en ten unn-
går ve sent lig for ver ring. Det kre ves der for 
mer enn al min ne lig sann syn lig hets over vekt 
for po si tiv eff ekt på den al vor li ge sinns li del-
sen (psy ko sen). Hel se di rek to ra tet har det 
syn at ben zo dia ze pi ner gjen nom gå en de 
ikke opp fyl ler dett e strenge kra vet. De skri-
ver at ben zo dia ze pi ner ikke be hand ler psy-
ko se symp to me ne di rek te, men bru kes mot 
symp to mer som angst, uro, søvn vans ker og 
agi ta sjon (1).

Rea li te ten i en psy kia trisk hver dag er at 
mes te par ten av pa si en te ne leg ges inn med 
sam men satt e psy kia tris ke til stan der. Pa si en-
te ne er ofte pre get av akutt e livs kri ser kom-
pli sert av rus mid del bruk, ab sti nens og 
polyfarmasi, og de har ofte fle re psy kia tris ke 
og so ma tis ke pro blem stil lin ger (2). Halv -
parten av pa si en te ne som akutt inn leg ges  
i psy kia tris ke av de lin ger, er på vir ket av fle re 
rus mid ler sam ti dig (3).

Ben zo dia ze pi ner ved uli ke til stan der
I in ter na sjo na le ret nings lin jer an be fa les 
ben zo dia ze pi ner ved en rek ke akutt psy kiat-
ris ke til stan der in klu dert psy ko ser med el ler 
uten ko mor bid rus li del se, (4). Grun nen til 
dett e er at ben zo dia ze pi ner er eff ek ti ve og 
tryg ge valg. I hen hold til nors ke ret nings -
linjer er an ti psy ko ti ka pri mær be hand ling 
ved psy ko ser. Ved en rek ke til stan der, også 
hos pa si en ter med symp to mer på psy ko se, 
vil imid ler tid bruk av an ti psy ko ti ka med fø re 
økt fare for pa si en te ne. Noen pa si en ter  
vil sett es i akutt livs fa re, for eks em pel ved 
symp to mer på ka ta to ni (5). Fle re ty per rus-
mid ler som am fe ta mi ner, hal lu si no ge ner og 
opi a ter gir økt fare for al vor li ge bi virk nin ger 
ved bruk av an ti psy ko ti ka (6). En rek ke 

or ga nis ke psy kia tris ke til stan der har akutt e 
el ler kro nis ke psy ko ser som kjer ne sym-
ptom. Ge ne relt bør det ut vi ses for sik tig het 
med bruk av an ti psy ko ti ka til pa si en ter med 
for eks em pel trau ma tisk hjer ne ska de (7). 
Hvis or ga nis ke, psy ko tis ke til stan der er 
ut løst av pa rok sys ma le ce re bra le hy per ak ti-
vi tets til stan der, vil an ti psy ko ti ka sen ke 
kram pe ters ke len og ha po ten si al til å øke 
epi lep ti form ak ti vi tet og der med for len ge 
og ytt er li ge re for ver re en akutt psy ko se.

Noen pa si ent grup per i psy kia tris ke av de-
lin ger har høy/økt fore komst av selv mord 
un der inn leg gel se og rett ett er ut skriv ning 
(8). Dis se pa si en te ne er pre get av agi ta sjon, 

pa nikk, des pe ra sjon og av og til psy ko se (9). 
De siste 20 åre ne har vi fått kunn skap om at 
den pri mæ re suicidforebyggende be hand-
lin gen for den ne grup pen bør være å sik re 
ade kvat be hand ling av angst og søvn (10). 
Ben zo dia ze pi ner er et åpen bart før s te valg.

Mang len de for stå el se
Det er uklart hva Hel se di rek to ra tet me ner 
med «å be hand le psy ko se symp to mer di rek-
te» (1). Ved for eks em pel de pres si ve psy ko ser 
er med føl gen de angst, agi ta sjon og søvn løs-
het ikke bare ut lø sen de for selv mord, det er 
en del av det aff ek ti ve syn dro met. Or ga nis ke 
psy ko ser kan ut lø ses av for eks em pel end ret 
ce re bral elek tro fy sio lo gisk ak ti vi tet som ved 
epi lep si (11). Di rek te psy ko se be hand ling er  
å stoppe slik ak ti vi tet med ben zo dia ze pi ner 
og stem nings sta bi li se ren de an ti epi lep ti ka.

Fa ren for mis bruk ved ben zo dia ze pi ner er 
li ten både ved kor te re og leng re tids be hand-
ling (12). De al ler fles te pa si en ter mis bru ker 
ikke, de øker ikke do sen selv ved lang tids -
behand ling for angst li del ser. Pa si en te ne 
øns ker ben zo dia ze pi ner for di det hjel per på 
en rek ke symp to mer, in klu dert «psy ko se».

Kon klu sjo nen er at Hel se di rek to ra tet med 
sitt ved tak fra tar man ge pa si en ter en trygg, 
skån som, og eff ek tiv be hand ling. Det fra tar 
pa si en te ne en be hand ling de selv øns ker. 
Ved ta ket er ba sert på mang len de vur de ring 
av kom plek si te ten i den psy kia tris ke hver -
dagen.

Mott att 17.3.2019, før s te re vi sjon inn sendt 26.3.2019, 
  godkjent 28.3.2019.
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.    ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid 
(E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller 
transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller 
kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. 
Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående 
risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør 
dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses 
den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer 
etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt 
behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan 
gjøres ved neste planlagte dose; disse legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis 
igangsettes når internasjonal normalisert ratio (INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering 
bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med 
forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett 
til moderat nedsatt nyrefunksjon uten andre kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødvendig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkreatinin 
≥133 μmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nødvendig, 2,5 mg 2 ganger daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: 
Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebyg-ging 
av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. 
Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering 
nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin 
≥133 μmol/liter, anbefales 2,5 mg 2 ganger daglig. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter 
som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, bør minst 5 doser apiksaban 5 mg 2 ganger daglig (2,5 mg 2 ganger daglig hos pasienter som oppfyller kriteriene for dosereduksjon (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier 
og Nedsatt nyrefunksjon)) gis før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 ganger daglig. 
Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg etterfulgt av 2,5 mg 2 ganger daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen 
bør gis minst 2 timer før konvertering. Før konvertering bør det bekreftes at apiksaban er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer 
for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, 
eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant 
risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell 
blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert 
heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av 
antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. 
Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. 
Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan 
være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive 
prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres 
minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort 
som mulig etter invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv 
kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/
epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske 
komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epiduralkateter eller samtidig 
bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. 
Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og 
behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vur-dere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med 
bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste 
dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og 
ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin 
hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt 
og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. 
Forsiktighet utvises ved samtidig administrering av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh 
A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres en 
leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose 
og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og 
hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. diltiazem, 
naproksen, klaritromycin, amiodaron, verapamil, kinidin), er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejustering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i 
hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 ganger daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. 
gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig ad-ministrering med sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til 
redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE 
ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos 
pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er 
samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med SSRI eller SNRI eller NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter 
operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller 
dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for 
behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker apiksaban. Legemidler forbundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, 
tienopyridin, dipyridamol, dekstran, sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: 
Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. 
En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, 
urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: 
Blødninger, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt �-GT. Luftveier: Nese-blødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: 
Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt 
ALAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, 
hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: 
Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: 
Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, gastrointestinal blødning, blødning i munn, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Hud: Hudutslett. Kjønnsorganer/bryst: Unormal 
vaginalblødning, urogenitalblødning. Lever/galle: Økt �-GT, økt ALAT. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, 
hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i 
blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skje-lettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), 
operasjonsblødninger. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må 
behandling avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan 
administrering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk. (blister) kr 163,00. 20 stk. (blister) kr 289,80. 60 stk. (endose) kr 786,90. 168 stk. (blister) kr 2138,10. 5 mg: 14 stk. 
(blister) kr 213,70. 28 stk. (blister) kr 391,20. 56 stk. (blister) kr 740,70. 100 stk. (endose) kr 1294,20. 168 stk. (blister) kr 2149,60. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er 
en institusjonspakning. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 
2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 
75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 
Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
  Sist endret: 09.08.2018

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

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

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

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

PP-ELI-NOR-0969. 432NO18PR05673-01 AD: 26.08.2018
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DEBAT T

Netthinneblødninger  
og filleristede spedbarn

Kritikere av dagens diagnostikk 
av «filleristing» av spedbarn 
uttaler seg på sviktende grunn- 
lag om komplekse vurderinger 
som ligger utenfor deres eget 
fagfelt.

I Tidsskriftet går det en debatt om «filleris-
ting» av barn (abusive head trauma, AHT) 
(1–4). I to innlegg har Knut Wester (1, 3) etter-
lyst vitenskapelig holdbar dokumentasjon 
for at voldsom risting alene kan forårsake 
fatal hjerneskade. Han har fått støtte av  
Niels Lynøe og Anders Eriksson (4) som har 
påpekt store metodiske svakheter i littera-
turen. Wester viser til at sentrale artikler  
om netthinneblødninger ved «påført hode-
skade» baserer diagnosesettingen på tverr-
faglige diagnoseteam, ikke på dokumentert 
«filleristing» (3). Høy forekomst av nett-
hinne blødninger blir ifølge ham en selv-
oppfyllende profeti – eller en sirkelargumen-
tasjon – fordi netthinneblødninger inngår  
i diagnosesettingen. Lynøe og Eriksson 
påpeker at bedømmingen av netthinneblød-
ninger generelt er upålitelig og at fødsels-
relaterte netthinneblødninger må has in 
mente (4). På bakgrunn av mange års erfa-
ring som øyelege for barn og med basis  
i den oftalmologiske litteraturen vil jeg  
få kommentere deler av debatten som 
 omhandler netthinneblødninger.

Sirkelargumentasjon
To sentrale referanser gjør spesifikt rede  
for diagnostikk av «påførte hodeskader» 
uavhengig av øyefunn. En amerikansk stu-
die omfattet 110 barn < 15 måneder innlagt 
for mistenkt påført hodeskade (5). Wester 
henviser til denne artikkelen som et eksem-
pel på studier der diagnose kun er basert på 
tverrfaglige team. En viktig detalj er imidler-
tid at barna ble vurdert etter en algoritme 
som ikke inkluderte øyefunn. De ble deretter 
undersøkt av øyelege, og netthinneblødnin-
ger ble dokumentert. På grunnlag av en 
rekke karakteristika ved netthinneblødnin-
gene (størrelse, beliggenhet/sjikt i retina  
og utbredelse) laget man en skår (0�–�6) for 
hvert øye. En skår på ≥ 5 forekom i 40 % ved 
påførte hodeskader og i 5 % ved ulykker. En 
skår på ≥ 9 ble kun sett ved påførte hodeska-
der. Siden øyefunn ikke inngikk i diagnostik-

ken, faller poenget om sirkelargumentasjon 
bort.

Den andre studien var en prospektiv stu-
die på spedbarn (6) der kun tilfeller av bevit-
net eller innrømmet påført hodeskade (45 
barn) samt bevitnet ulykke (39 barn) ble 
inkludert. Forekomst og karakteristika av 
netthinneblødningene (antall, utbredelse, 
størrelse og sjikt i retina) viste en signifikant 
forskjell mellom påført hodeskade og bevit-
net ulykke, med en spesifisitet på 0,97. Lynøe 
og Eriksson skriver at en så høy spesifisitet 
er suspekt, og hevder at også forfatteren har 
innrømmet dette (7). Den som leser forfat-
terens tilsvar, vil se at Lynøe og Eriksson 
forvrenger meningsinnholdet, at forfatteren 
fastholder sine resultater og at de per i dag 
har samlet 281 bevitnede tilfeller (påførte 
hodeskader og ulykker), med tilsvarende 
resultater som de opprinnelige 84 tilfellene.

Bedømming av netthinneblødninger
Lynøe og Eriksson siterer en studie (8) som 
angivelig viser at presisjonen ved å bedøm-
me om et bilde av netthinneblødninger 
stammet fra et mishandlet barn eller en 
ulykke, var «obetydligt bättre än slumpen». 
Forskningsspørsmålet i denne studien var 
imidlertid om det på grunnlag av netthin-
nebilder var mulig å avgjøre i hvilket lag/
sjikt av retina blødningene ligger. Resulta-
tene viste at det var «brukbar» enighet (fair 
agreement) mellom undersøkerne. Dette er 
imidlertid bare ett av mange karakteristika. 
En grundig vurdering av netthinneblødnin-
ger ved mistanke om påført hodeskade 
omfatter mange andre forhold: ett eller 
begge øyne, antall, størrelse og utbredelse  
i netthinnen. I en liknende studie så man på 
inter- og intra-rater enighet/samstemmighet 
når det gjaldt antall og utbredelse/lokalisa-
sjon i netthinnen (9). Her fant forfatterne 
svært stor grad av enighet (substantial to 
perfect agreement). Lynøe og Erikssons har 
misforstått problemstillingen i den siterte 
studien, og deres generelle påstand om 
upåliteligheten ved bedømming av nett-
hinneblødningene ved mishandling er 
derfor bygget på sviktende argumentasjon.

Netthinneblødninger etter fødsel
Lynøe og Eriksson skriver at netthinneblød-
ninger etter fødsel kan være en aktuell dif-
ferensialdiagnose ved mistenkt påført hode-
skade. Litteraturen viser at slike netthinne-
blødninger i hovedsak er forsvunnet etter 14 
dager. Eksempelvis viste en oversiktsartikkel 
som omfatter nesten 1 800 barn, at 83 % av 

blødningene var forsvunnet etter 10 dager og 
at samtlige var forsvunnet etter 58 dager (10).

Verken Wester eller Lynøe og Eriksson har 
satt seg godt nok inn i den eksisterende 
oftalmologiske litteraturen, som på et svært 
vanskelig forskningsfelt dokumenterer at 
tallrike og utbredte netthinneblødninger  
gir en svært høy spesifisitet for påført hode-
skade. I debatten bør man ha respekt for 
hverandres ulike fagfelt og faglige integritet 
og være omhyggelig med å sitere litteratu-
ren korrekt.

Mottatt 7.3.2019, første revisjon innsendt 15.3.2019, 
godkjent 19.3.2019.
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DEBAT T

Til sty ret i Norsk bar ne le ge for en ing

Bar ne le ge for en in gen må  legge 
frem do ku men ta sjon på at 
tria den av sub du ralt blod, 
retinablødninger og hjer ne -
skade er ens be ty den de med 
fil le ris ting.

I et inn legg i Tids skrif tet spur te jeg hvor vidt 
alle fil le ris te te sped barn vir ke lig had de blitt 
fil le ris tet. Jeg utt ryk te tvil om ris ting ale ne 
kun ne for år sa ke den ne til stan den (1). Den 
så kal te «tria den» (sub du ralt blod, retina-
blødninger og hjer ne ska de) blir av sak kyn-
di ge hev det å være nær mest ens be ty den de 
med kraf tig ris ting. Rett en kan ikke an net 
enn å lytt e til de sak kyn di ge. Føl ge lig har en 
rek ke for eld re blitt fra tatt sine barn og/el ler 
dømt til fle re års feng sel. Ved gjen nom gang 
av den me di sins ke do ku men ta sjo nen som  
lå til grunn for på stan den om at tria den 
kun ne bru kes som be vis på ris ting, fant jeg 
at den ne var av svært lav vi ten ska pe lig kva li-
tet (1, 2). I  de batt en har man ge len på so lid 
kunn skap og at det fore lig ger ri si ko for at 
fil le ris ting der for blir over dia gnos ti sert, blitt 
frem he vet (3).

Att en for fatt e re, hvor av åtte bar ne le ger, 
hev det at «det me di sins ke kunn skaps grunn-
laget for å dia gnos ti se re fy sisk mis hand ling 
av barn ge ne relt og på før te ho de ska der spe -
sielt, er langt bedre enn det han (KW) gir 
utt rykk for», og at kunn skaps grunn laget  
for dia gno sen fil le ris ting er «godt nok» (4). 
For fatt er ne hen vis te gjen tatt e gan ger til en 
kon sen sus ar tik kel (5) som støtt e for sitt syn. 
Men kon sen sus ar tik ke len ba se rer seg ikke  
på vi ten ska pe lig fun dert do ku men ta sjon (2) 
el ler ob ser vert ris ting. Dis se bar na blir dia-

gnos ti sert som fil le ris tet av multiprofesjo-
nelle team.

Sirkelresonnement
Nev ro kir ur gen Norman Guthkelch fore slo  
i 1971 at nak ke sleng (whip lash)-me ka nis mer 
kun ne gi sub du ra le he ma to mer (6), ba sert på 
ob ser va sjo ner hos bare to (!) sped barn som 
had de sub du ralt blod uten tegn til vold. Ett er 
det ble sped barn med sub du ra le he ma to mer 
dia gnos ti sert som fil le ris tet (shaken baby) på 
bak grunn av Guthkelchs opp rin ne li ge be skri-
vel se, selv uten ob ser vert ris ting el ler tegn til 
vold. Slik har det byg get seg opp en mas siv 
litt e ra tur ba sert på et sirkelresonnement: 
For di sped barn med sub du ralt he ma tom 
pas ser med Guthkelchs teo ri, blir de dia gnos-
ti sert som fil le ris tet og så se ne re brukt som 
be vis på dia gnos tik kens nøy ak tig het (3).

Bar ne le ge for en in gen  
og kon sen sus rap por ten
Jeg har ett er lyst på hvil ket grunn lag Bar ne -
lege for en in gen har til trådt kon sen sus ar tik-
ke len. Ett er tre hen ven del ser per e-post, 
svar te sty re le der Ke til Stør dal:

«I man ge til fel ler vil våre fag li ge vur de rin-
ger støtt e seg på ak ti ve med lem mer in nen for 
våre in ter es se grup per. I den ne sa ken har vi 
råd ført oss med sen tra le fag folk in nen sosial-
pediatri, som er bredt opp da tert på bar ne-
vold og vur de ring av dett e. Vi fin ner det 
rik tig å støtt e kon sen sus ar tik ke len, som gir 
en god gjen nom gang av pro blem stil lin gen.»

Sva ret in ne hol der in gen opp lys nin ger om 
til grunn lig gen de do ku men ta sjon. At for en in-
gen ba se rer sitt stand punkt på «fag folk in nen 
sosialpediatri», er over ras ken de. Sub du ra le 
he ma to mer hånd te res van lig vis av nev ro kir-
ur ger og nevropediatere. Nev ro kir ur ger har  
i li ten grad vært sak kyn di ge i slike sa ker.

Som me di sinsk kunn skaps grunn lag/
evi dens ran ge res kon sen sus pro ses ser på det 

la ves te kva li tets ni vå. På dett e grunn laget 
blir for eld re dømt el ler fra tatt sine barn.  
Jeg had de ven tet at for en in gens stand punkt 
var for ank ret i kunn skap som var så so lid at 
man uten frykt kun ne si at «skyld er be vist 
ut over en hver ri me lig tvil». Me ner Bar ne -
lege for en in gen at den vi ten ska pe li ge do ku-
men ta sjo nen av tria den som be vis for fil le-
ris ting er av så god kva li tet at den til la ter 
slike ju ri dis ke slut nin ger? Da bør for en in-
gen leg ge fram den ne do ku men ta sjo nen. 
Sub du ralt blod, retinablødninger og en ce -
falo pa ti er også be skre vet ved and re til stan-
der (7–9). Sub du ra le he ma to mer hos sped-
barn fore kom mer hyp pigst i li vets før s te 
må ne der (10). Sel ve fød sels pro ses sen gir 
sub du ralt blod hos ny fød te (11).

Tria den som sik ker evi dens?
I li ten el ler i in gen grad er fil le ris ting ob ser-
vert. Det er pus sig – el ler rett e re: skrem -
mende. Bar ne le ge for en in gens ufor be hold ne 
støtt e til kon sen sus rap por ten be tyr at for -
enings med lem mer, som har vært gjen gan -
gere som sak kyn di ge, med for en in gens støtt e 
kan fort sett e å hev de at tria den er ens be ty-
den de med vol de lig ris ting. De kan der med 
bi dra til at for eld re blir straff e dømt og/el ler 
mis ter sine barn. Bar ne le ge for en in gen bør 
kun ne do ku men te re at jeg tar feil, ba sert på 
den vi ten ska pe li ge do ku men ta sjo nen i kon-
sen sus rap por ten. Vi kan jo ikke beg ge ha rett.

Mott att 6.3.2019, før s te re vi sjon inn sendt 13.3.2019, 
 godkjent 13.3.2019.
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Svar til Wester fra Norsk barnelegeforening

Knut Wester ber om at Norsk 
barnelegeforening må 
legge fram dokumentasjon 
for at triaden subduralt 
blod, retinablødninger og 
hjerneskade er «ensbetydende 
med filleristing». Dette er en 
fordreining av vårt synspunkt. 

Vi har signert en konsensusuttalelse basert 
på gjennomgang og vurdering av tilgjenge-
lig evidens (1). Uttalelsen, støttet av en rekke 
internasjonale fagmedisinske organisasjo-
ner, legger stor vekt på differensialdiagnos-
tiske overveielser.

Styret i Norsk barnelegeforening består  
av valgte representanter. Fordi pediatri er et 
bredt fagfelt, har foreningen et titalls inter-
essegrupper som samler barneleger med 
spesiell kompetanse. I spørsmål som angår 
barnemishandling, søker vi råd hos barne-
leger med størst erfaring innen sosialpedia-
tri. Etter Knut Westers første debattinnlegg 
(2) utfordret vi i kontakt med Tidsskriftets 
redaksjon sentrale fagfolk med god kunn-

skap om filleristing til å besvare innlegget. 
Teksten representerer Norsk barnelegefor-
enings syn i denne saken (3).

Ved all mistanke om mulig barnemis-
handling må funn vurderes individuelt og 
sammen med for eksempel frakturer, hud-
skader og skade i indre organer. Det må 
gjøres grundig, tverrfaglig utredning med 
tanke på mulige underliggende medisinske 
forklaringer, samtidig som man vurderer 
muligheten for at skader kan skyldes uhell 
eller være påført. Manglende samsvar mel-
lom observert skade og oppgitt skademeka-
nisme kan gi grunn til å mistenke påført 
skade. Westers alternative forklaring til 
«filleristing», benign ekstern hydrocephalus, 
er ingen ny kunnskap. Dette har i over 20 år 
inngått blant de differensialdiagnostiske 
overveielsene som rettsmedisinske sakkyn-
dige bør ta stilling til, og det er grundig 
omtalt i konsensusuttalelsen (1).

Påført hodeskade er ikke en medisinsk 
diagnose som kan avklares med medisinsk 
utredning alene. Den vanskelige vurderin-
gen for barneleger er om avdekkede funn 
gir grunnlag for å varsle barnevernstjenes-
ten og eventuelt politi. Dagens lovverk på-
legger helsepersonell å melde fra ved mis-
tanke om mishandling. Å overse at et barn 
er utsatt for vold, kan få svært alvorlige 
konsekvenser. Om det er grunnlag for etter-

forskning og eventuelt straffesak, avgjøres 
av påtalemyndigheten – ikke av legene (2). 
Skyldspørsmål avgjøres heller ikke av 
 legene, men av rettsapparatet.

Vi er bekymret for at ensidige og unyan-
serte medieoppslag kan få negative konse-
kvenser for barns sikkerhet og rettsvern  
og føre til ubegrunnet bekymring for at 
uskyldige foreldre blir dømt. Vi anser ikke  
at videre polemikk med Wester om dette 
emnet på noen måte hjelper barn eller 
foreldre og ønsker med dette å avslutte 
debatten.

Mottatt 8.4.2019, godkjent 9.4.2019.
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«Om det er grunnlag for 
etterforskning og eventuelt 
straffesak, avgjøres av påtale- 
myndigheten – ikke av legene»



697

KRONIKK

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 8,  2019;  139:  697–9

Kli ma kri sen – vårt an svar som le ger

De vik tig ste slag om fol ke hel sen står uten for kli nik ken. Le ger har hatt en 
 viktig rol le i kam pen mot man ge fol ke hel se trus ler, fra al ko hol- og to bakks-
lov giv ning til atom vå pen. Å be kjem pe kli ma end rin ger er en av vår tids 
 viktig ste fol ke hel se opp ga ver og kre ver igjen at le ger går på bar ri ka de ne.

Tids skrif tet The Lan cet be skrev for 
snart ti år si den kli ma end rin ge ne 
som den stør ste trus se len mot glo-
bal hel se i det 21. år hund ret (1). Si den 

har både The Lan cet og The BMJ re gel mes sig 
skre vet om kli ma pro ble met. Le ge for en in-
gen har også en ga sjert seg, men det kan 
vir ke som den ikke har fulgt opp tid li ge re 
ini tia ti ver. Knut Mork Ska gen skrev i et 
 de batt inn legg i Tids skrif tet i fjor at «Det er 
me get mu lig at Le ge for en in gen gjør en god 
inn sats for ar bei det mot kli ma end rin ger 
gjen nom for en in gens in ter na sjo na le sam -
arbeids part ne re, men min opp le vel se er  
at en ga sje men tet er mind re syn lig utad  
enn det var for noen år si den. Po li tis ke og 
hel se fag li ge rea li te ter bur de til si det mot -
satte» (2).

Vi me ner at det er et im pe ra tiv for le ger 
og de res or ga ni sa sjo ner at de på vir ker po li -
tike re og be slut nings ta ke re med fak ta ba sert 
kunn skap om nød ven dig he ten av ras ke og 
dra ma tis ke kutt i kli ma gass ut slip pe ne for  
å unn gå en glo bal hel se ka ta stro fe.

Sto re hel se ska der
En øk ning i klo dens gjen nom snitts tem pe ra-
tur fø rer til hel se ska de blant an net på grunn 
av høye dag tem pe ra tu rer og he te bøl ger, 
kraf ti ge re eks trem vær med til hø ren de tørke 
og over svøm mel ser, økt spred ning av vek-
torbårne in fek sjons syk dom mer og re du sert 
til gang på mat og rent vann (3, 4). Alt nå, ved 
en glo bal opp var ming på rundt 1 °C, er 
rap por ter te vær re la ter te na tur ka ta stro fer 
mer enn tre dob let si den 1960-åre ne (5). En 
he te bøl ge over Eu ro pa i 2003 bi dro til rundt 
70 000 fle re døds fall enn i en nor mal som-
mer (6). En eks tremt varm som mer i Russ-
land i 2010 med vir ket til over 50 000 døds-
fall på grunn av hete og smog (7). Tørke og 
flom med man gel på rent vann øker ri si ko-
en for dia ré og and re in fek sjo ner og bi drar 
til un der er næ ring og sult, ofte med dø de lig 
ut fall blant barn. Alle kli ma re la ter te døds fall 
to talt er be reg net til rundt 400 000 per år 
(8).

Med ras ke og eff ek ti ve inn grep for å re du-
se re pro duk sjon og bruk av fos si le brenn-

stoff er det fort satt mu lig, men svært kre -
vende, å be gren se glo bal opp var ming til 
mind re enn 2 °C (9–11). Ver den er nå på kurs 
mot en glo bal opp var ming som in nen 2100 
kan bli på mer enn 3 °C (12). Med en slik 
ut vik ling vil livs tru en de he te bøl ger ram me 
opp til en tre del av ver dens be folk ning (13). 
Fle re tett be fol ke de om rå der i Sør-Asia vil bli 
ut satt for hete som kan være dø de lig for 
fris ke men nes ker uten til gang til kuns tig 
av kjø ling (14). Døds fall på grunn av he te bøl-
ger er for ven tet å øke sterkt også i Eu ro pa 
(15). Al le re de for pe ri oden 2011�–�40 er det 
be reg net at hete re la ter te døds fall kan bli 
rundt ti gan ger så hyp pig som for pe ri oden 
1981�–�2010.

En opp var ming på nær me re 3 °C vil føre 
til en sterk re duk sjon av den glo ba le mat-
pro duk sjo nen (13). Fatt ig dom og sult vil øke, 
og lo kal og in ter na sjo nal mig ra sjon vil nå  
et om fang vi ald ri før har opp levd. Tør ken 
som for ven tes i Sør-Eu ro pa, Sør-Af ri ka og det 
vest li ge Sa hel samt om fatt en de flom mer  
i Asia, vil, sam men med økt mig ra sjon, føre 
til stor ri si ko for po li tisk uro og kon flik ter. 
Det blir umu lig å opp fyl le man ge av FNs mål 
for bæ re kraf tig ut vik ling. På gå en de kli ma-
end rin ger vil ram me alle, men ver dens 
fatt i ge ram mes først og kraf tigst. Det er et 
urett fer dig he tens pa ra doks at de som har 
bi dratt minst til pro ble met, li der mest.

Lytt til Att en bo rough og Thun berg
FNs kli ma topp mø te i de sem ber 2018 
(COP24) i Ka to wice i Po len gir ikke stor 
grunn til op ti mis me. Selv om det på mø tet 

ble opp nådd enig het om pro se dy re ne for 
re gist re ring og rap por te ring om hvor dan 
Pa ris-av ta len skal føl ges opp, er ver den pris-
gitt hva hvert en kelt land øns ker å gjø re (16). 
Re gist re ring hjel per lite når nye vir ke mid ler 
skal rap por te res først på et tids punkt da det 
kan være for sent med kraf ti ge re til tak. I en 
si tua sjon der eff ek tiv og rask kli ma hand ling 
må til, vil en sak te gå en de COP-pro sess ikke 
føre til må let.

Ved kli ma topp mø tet gjor de de ster ke 
ap pel le ne fra Sir David Att en bo rough  
og Gre ta Thun berg stort inn trykk. Att en -
borough lev net in gen tvil om al vor lig he ten  
i da gens si tua sjon (17): «Lea ders of the world, 
you must lead. The continuation of our 
civilisations and the na tu ral world upon 
which we de pend is in your hands.»

Gre ta Thun berg, den nå 16 år gam le jen ta 
som før val get i Sve ri ge gikk til sko le streik 
for kli ma, kri ti se rer ver dens sam fun net for 
30 år med snakk om til tak som ikke har 
vir ket. Bare eff ek tiv kli ma hand ling kan gi 
håp (18): «So, in stead of looking for hope, 
look for ac tion. Then, and only then, hope 
will come.»

Fore byg ging er alfa og ome ga
Le ger har et etisk an svar for å in for me re  
om, ad va re mot og bi dra til fore byg ging av 
kjen te trus ler mot liv og hel se. Dett e gjel der 
spe si elt i si tua sjo ner der be hand ling blir 
uover kom me lig hvis fore byg ging svik ter.  
Vi er nå i en slik si tua sjon. Uten eff ek ti ve 
fore byg gen de til tak mot kli ma end rin ge ne 
vil kon se kven se ne for liv og hel se bli mer 
al vor li ge enn noe an net som har ram met 
men nes ke he ten på fle re tu sen år. Den sto re 
for bed rin gen av glo bal hel se som er opp-
nådd, sær lig i de siste ti å re ne, vil bli snudd 
til en hel se ka ta stro fe av uan te di men sjo ner. 
I den ne si tua sjo nen har vi som le ger et 
spe si elt an svar for å kre ve hand ling som 
mon ner nå, uten vi de re for sin kel se.

Hvis et dø de lig vi rus var i ferd med å spre 
seg ver den rundt, ville en sam let me di sinsk 
eks per ti se i Norge og and re land blitt mo bi-
li sert for å stoppe alle som med vi ten de og 
vil je bi dro til en slik spred ning. Å spre «kli-
ma vi ru set» i form av høye kli ma gass ut slipp 
er der imot fullt lov lig og ak sep tert av man ge 
av da gens po li ti ke re, i Norge og in ter na sjo-
nalt. Dett e er til fel let selv om vi vet at «kli ma-
vi ru set» blir væ ren de i at mo sfæ ren og kom-
mer til å ska de men nes ker og an net liv på 
jor den i man ge hund re år fram over.

For fatt er ne av The Lancets rap port Count-

«Uten effektive forebyggende 
tiltak mot klimaendringene 
vil konsekvensene for liv  
og helse bli mer alvorlige  
enn noe annet som har 
rammet menneskeheten  
på flere tusen år»
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down on health and cli mate chan ge fra 
 no vem ber 2018 ut ford rer hel se per so nell  
til å være i front når det gjel der til tak mot 
kli ma end rin ger (4). Det sam me gjør Andy 
Hai nes og Kris tie Ebi som i en fersk ar tik kel  
i The New Eng land Journal of Medicine 
pe ker på at kli ma si tua sjon kre ver «de ci si ve 
ac tions from health professionals» (19).

Grunn for ak sjo ner
Øken de en ga sje ment og ak sjo ner fra le ger 
vil kun ne få stor be tyd ning for å sva re på 
den ne ut ford rin gen og bi dra til for ster ket 
hand ling. For noen år si den var le ger i front 
i kam pen mot to bakks in du stri en og øko no-
mis ke in ter es ser som frem met røy king.  
I no vem ber i fjor kun ne man i Tids skrif tet 
lese om le gers bi drag til kam pen mot atom-
vå pen gjen nom de no bel pris vin nen de or ga-
ni sa sjo ne ne International Physicians for the 

Pre ven tion of Nu cle ar War (IPPNW) og 
 International Cam paign to Abol ish Nu cle ar 
 Weapons (ICAN) (20).

Når le ger be kjem per men nes ke skap te 
trus ler mot liv og hel se, be ve ger le ge ne seg 
ut over den re ak ti ve rol len som dia gnos ti -
kere og be hand le re. Men en pro ak tiv hand-
ling for å fo re byg ge syk dom og død er en 
like vik tig del av le gers etis ke og fag li ge 
for plik tel ser. Som den kjen te kar dio lo gen 
Bern hard Lown sa i sitt no bel pris fore drag da 
han mott ok pri sen på veg ne av IPPNW i 1985:  
«… we physicians have ta ken a sac red and 
an cient oath to as suage hu man mis ery and 
pre ser ve life. This com mit ment imposes 
so cial and mo ral obligations for us to band 
to geth er to make our col lec tive voices 
heard» (21).

Nett opp ved å gå sam men om et fak ta -
basert bud skap kan le ger på vir ke all menn -

heten og be slut nings ta ke re til å ta hel se trus-
ler på al vor og sett e inn eff ek ti ve til tak mot 
dem.

Nå må le ge ne på nytt stå på bar ri ka de ne. 
Den ne gan gen for å på pe ke at po li tikk og 
hand lin ger som ikke tar kunn skap om 
kli ma pro ble met på al vor, ut gjø re en al vor lig 
hel se trus sel. Det er be hov for ster ke re mo bi-
li se ring i kam pen mot øko no mis ke og po li-
tis ke kref ter som fort satt støtt er pro duk sjon 
og for bruk av fos si le brenn stoff på et nivå 
som fø rer til ir re ver sib le og me get al vor li ge 
ska der på men nes ker og na tur.

For ny et en ga sje ment av Le ge for en in gen?
Det er tegn til et gry en de kli ma opp rør i fle re 
grup per i be folk nin gen (22). Man ge le ger  
er en ga sjert som en kelt per so ner og del tar 
ak tivt i uli ke or ga ni sa sjo ner som job ber mot 
kli ma end rin ger. Klimavalgalliansen ble 

Il lust ra sjon: Ash kan Honarvar



699TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 8,  2019;  139

KRONIKK

utt a lel se med an be fa lin ger om hva som 
om gå en de bør gjø res i Norge for å be gren se 
hel se ska der knytt et til økt glo bal opp var-
ming. Le ge for en in gen bør løf te dett e spørs-
må let opp som vår tids frem ste trus sel mot 
fol ke hel sen.

Mott att 25.1.2019, før s te re vi sjon inn sendt 3.2.2019, 
 godkjent 7.2.2019.

nom po li cy no ta ter, for eks em pel om rus-
mid ler, sunt kost hold og fy sisk ak ti vi tet. Om 
to bakk står det at «Le ge for en in gen job ber 
for å opp nå et helt to bakks fritt sam funn» 
(24). Le ge for en in gen har også tatt et pris -
verdig og klart stand punkt for et for bud 
mot atom vå pen.

Det er be hov for at le ger tar en like klar 
stil ling i kam pen mot kli ma end rin ge ne.  
Vi an mo der for en in gen om å styr ke ar bei det 
mot kli ma end rin ge ne ved å ut ar bei de en 

etab lert før val get i 2013 som en fel les platt-
form for for en in ger og or ga ni sa sjo ner som 
ak tivt vil støtt e kli ma sa ken (23). Det ville 
vært et ty de lig sig nal om ster ke re en ga sje-
ment hvis Le ge for en in gen mel der seg inn  
i den ne al li an sen, der or ga ni sa sjo ner som 
Na tur vi ter ne, Den nors ke kir kes pres te for -
ening, Norges bon de lag og man ge LO-for-
bund er med.

Le ge for en in gen tar også jevn lig stil ling  
til fle re po li tisk re la ter te hel se spørs mål gjen-
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Farmakogenetikk i persontilpasset 
legemiddelbehandling

Farmakogenetikk kan bidra til bedre behandling og færre bivirkninger, men 
klinisk bruk er i dag i stor grad overlatt til den enkelte lege. Hvordan kan vi 
sikre pasientene et likt behandlingstilbud i de tilfellene hvor det er vist at 
farmakogenetikk har klinisk nytteverdi?

På 1980-tallet ble man for alvor klar 
over variasjonen i legemiddelmeta-
boliserende enzymer, slik som cyto-
krom P-450 (CYP) og tiopurin-metyl-

trans ferase (1, 2). Man fikk raskt håp om at 
denne kunnskapen kunne forklare variasjo-
nen i legemiddelrespons mellom individer. 
Laboratorier etablerte farmakogenetiske 
analyser, og enkelte klinikere tok kunnska-
pen i bruk for individuelt å tilpasse legemid-
deldoseringer (se ramme 1 for ordforklarin-
ger). Etter hvert har man innsett at andre 
faktorer enn de genetiske variantene betyr 
mye for legemiddelmetabolismen og ende-
lig legemiddeleffekt (3). I det internasjonale 
fagmiljøet arbeides det nå mer målrettet  
for å identifisere genvarianter som kan lede 
fram til en direkte terapianbefaling, enten  
i form av dosejustering eller valg av et annet 
legemiddel (4). Slike terapianbefalinger 
foreligger allerede for enkelte legemidler  
og genvarianter, som for eksempel flere 
antidepressiver og flere protonpumpehem-
mere (5, 6). For at eksisterende kunnskap 
skal kunne implementeres i klinisk rutine  
er det imidlertid en rekke utfordringer som 
må overkommes.

Hva vet vi?
Det er ikke mange studier som har vist at 
genotypeveiledet legemiddelforskrivning 
gir bedre behandlingsresultater, men det 

finnes noen. Et eksempel er studier som  
har vist at nedsatt aktivitet av CYP2D6-enzy-
met medfører redusert omsetning av kodein 
til morfin. Konsekvensen blir at pasienten 
får dårligere smertestillende effekt. I en 
kaukasisk befolkning vil ca. 10 % av pasien-
tene som får forskrevet kodein, ha samme 
smertelindrende effekt av kodein som av 
placebo (7), dvs. over 3 500 pasienter i Norge 
i 2017 (8). Likevel undersøkes det ikke rutine-
messig for nedsatt aktivitet av CYP2D6. Kost-
nad–nytte-ver dien er ikke godt nok kartlagt 
for denne indikasjonen. Prisnivået for ana-
lyse av en sekvensvariant er i dag 146 kr  
(jf. Helfos refusjonstakst for offentlige 
 laboratorier), og antall undersøkte sekvens-
varianter per gen har betydning for total-
prisen.

En utbredt misforståelse er at ulike 
 varianter av et CYP-enzym har betydning for 
alle legemidler som metaboliseres via det 
aktuelle enzymet. Det er imidlertid vanske-
lig å forutsi konsekvensen av genvarianter 
på legemiddelkinetikk og kliniske ende-
punkter ut fra teoretiske betraktninger. 
Dersom en metabolismevei settes ut av spill, 
vil andre metabolismeveier kunne overta  
i større eller mindre grad. Endring av meta-
bolittmønster kan også påvirke effekt. Der-
for kan man ikke bruke testresultatet til  
å veilede behandling med et legemiddel før 
den kliniske betydningen av en genvariant 
faktisk er dokumentert for dette legemidlet.

Gullstandarden for dokumentasjon av 
klinisk nytteverdi er randomiserte kontrol-
lerte studier, og ideelt sett kreves slik doku-
mentasjon for å endre etablerte behand-
lingsretningslinjer. Flere studier har vist  
at stentbehandlede pasienter med akutt 
koronarsyndrom og redusert funksjon av 
CYP2C19-genet har høyere risiko for ny kar-
diovaskulær hendelse ved behandling med 
klopidogrel enn pasienter med normal 
funksjon av CYP2C19 (9). Likevel er toneangi-
vende fagmiljø skeptiske til farmakogene-
tisk testing, og de krever enda sterkere evi-
densgrunnlag for å anbefale dette til denne 
pasientpopulasjonen (10). I flere europeiske 
land pågår en prospektiv randomisert stu-

die med målsetting om å evaluere effekten 
av farmakogenetisk veiledet forskrivning av 
41 gen-legemiddel-par for kliniske utfall og 
kostnad–nytte-effekt. De første resultatene er 
forventet å foreligge i 2020 (11).

I noen tilfeller kan dokumentasjon med 
mindre styrke, som farmakokinetiske stu-
dier eller retrospektive studier, være tilstrek-
kelig. Ett slikt tilfelle dreier seg om varianter 
av genet TPMT som er assosiert med tiopuri-
nutløst toksisitet. Store randomiserte kli-
niske studier foreligger ikke, men på bak-
grunn av foreliggende data vil heller ikke 
slike studier kunne utføres av etiske hensyn, 
da behandling med standard dose tiopuri-
ner hos pasienter med to inaktiverende 
alleler av TPMT predikerer obligat benmargs-
suppresjon. Analyse av TPMT-varianter utfø-
res i dag hos flere pasientgrupper som får 
forskrevet tiopuriner.

Det kan være vanskelig å oversette gene-
tiske testresultater til kliniske beslutninger. 
Dette var noe av bakgrunnen for etablerin-
gen av Clinical Pharmacogenetics Imple-
mentation Consortium i 2009, som er et 
internasjonalt konsortium med mål om  
å tilrettelegge for evidensbasert bruk av 
farmakogenetiske analyser (4, 12). Konsortiet 
har publisert fagfellevurderte doserings-
anbefalinger for gen-legemiddel-par der de 
etter vurdering av tilgjengelig dokumenta-
sjon mener det er tilstrekkelig grunnlag for 
å komme med en terapianbefaling basert på 
genotype. Prosessen med å innarbeide far-
makogenetisk testing i klinisk rutine har 
kommet lenger i USA enn i Europa. De fleste 
store amerikanske sykehus som har imple-
mentert farmakogenetikk i klinisk praksis, 
har valgt gen-legemiddel-par hvor det finnes 
slike publiserte terapianbefalinger (13). 
Eksempler på terapiområder der anbefalin-
ger foreligger, er smertebehandling og 
behandling med protonpumpehemmere, 
antimykotika og antidepressiver (6, 7, 14, 15).

Felles terminologi
Manglende standardisering vanskeliggjør 
klinisk bruk av farmakogenetikk, skaper 
utfordringer når det gjelder gjenbruk av 
resultater og bruk av resultater på tvers av 

Ram me 1

Ordforklaringer

Farmakogenetikk – beskrivelsen av hvor-
dan varianter i et gen kan gi ulik respons 
på samme legemiddeldose.

Farmakogenomikk – en bredere term som 
beskriver hvordan alle genene (genomet) 
kan påvirke legemiddelrespons. Termene 
farmakogenetikk og -genomikk brukes ofte 
om hverandre.

Farmakokinetikk – beskrivelsen av hvor-
dan kroppen tar hånd om legemidler.

Fenotype – egenskaper man kan observere 
hos et individ. For CYP-enzymer vil feno-
typen være graden av metabolsk aktivitet.

«Manglende standardisering 
vanskeliggjør klinisk bruk  
av farmakogenetikk»
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variant er avhengig av hvilket legemiddel 
varianten skal sees i sammenheng med. Det 
er derfor viktig med gode beslutningsstøt-
tende verktøy. Som eksempel kan man se  
for seg at rekvirering av et nytt legemiddel 
hos en pasient som tidligere er genotypet, 
vil trigge et varsel dersom relevante varian-
ter er påvist. Slike systemer er kostnadskre-
vende og tar tid å utvikle. Ideelt sett bør 
denne informasjonen også være tilgjengelig 
på tvers av ulike elektroniske pasientjourna-
ler som er i bruk.

Farmakogenetiske forskjeller kan forklare 
mye av variasjonen i legemiddelrespons 
mellom individer. Bruk av genotyping for 
individuelle doseanbefalinger må imidlertid 
finne støtte i forskning som viser at behand-
lingsresultatet vil bli bedre eller bivirknin-
gene færre. For noen legemidler har man 
kun indisier på at genotyping vil kunne 
være nyttig, og det er viktig at det ikke for-
midles et budskap med urealistisk høye 
forventninger til farmakogenetiske undersø-
kelser. For legemidler hvor dokumentasjon 
på klinisk nytteverdi av farmakogenetiske 
undersøkelser foreligger, må det utvikles 
systemer som sikrer at denne kunnskapen 
kommer alle pasienter til gode.

Mottatt 18.1.2019, første revisjon innsendt 15.2.2019, 
godkjent 21.2.2019.

laboratorier finner varianter som andre ikke 
undersøker for. Analyseresultatet kan da 
oppgis som normal aktivitet eller endret 
aktivitet avhengig av hvilket laboratorium 
som gjør analysen. Rekvirentene har ofte 
ikke forutsetning for å vurdere om aktuelle 
varianter er inkludert. Enighet om hvilke 
varianter man har faglig grunnlag for å tilby 
og samkjøring av analysetilbud kan løse 
dette.

Informasjonsflyt og  
beslutningsstøttende verktøy
Ideelt sett kan farmakogenetiske testresulta-
ter brukes til å veilede fremtidige forskriv-
ninger. For å oppnå bred klinisk implemen-
tering av farmakogenetikk i de tilfellene der 
det er vist en nytteverdi, må det utvikles 
verktøy som gjør analyseresultater tilgjenge-
lige i travle medisinske praksiser. Til rappor-
tering av farmakogenetiske analysesvar 
passer ikke det ordinære laboratorieforma-
tet med et enkelt tallresultat og tilhørende 
referanseområde. Konsekvensen av påvist 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

ulike helsetjenester, og kompliserer sam-
menligning av forskningsresultater. Termi-
nologien som brukes innenfor farmako-
genetikk, er variert og ikke alltid entydig. 
Svarrapporter fra ulike laboratorier inne-
holder ulike termer for å beskrive varianter, 
allelfunksjon og fenotype. Innholdet i rap-
portene er også ulikt. Noen laboratorier 
oppgir kun genotype eller fenotype, mens 
andre har med liste med legemidler som 
påvirkes av gitt variant, med eller uten dose-
anbefalinger. Det foreligger nå et forslag til 
standardisert engelsk terminologi (16, 17).  
De engelske termene bør tilpasses norske 
forhold og ligge tettest mulig opp mot den 
internasjonale standardiseringen.

Analyserepertoar
Ved rekvirering av farmakogenetiske analy-
ser vil analysetilbudet variere mellom labo-
ratorier. Dette innebærer ulike gener inklu-
dert i «analysepakker», men også hvilke 
sekvensvarianter som undersøkes innenfor 
hvert gen. Analyserepertoaret består stort 
sett av de hyppigst forekommende gen-
variantene. Dagens metoder er designet for 
å oppdage forhåndsdefinerte varianter, slik 
at man bare finner de variantene man leter 
etter. Dersom man ikke påviser noen av 
variantene man har sett etter, oppgir man 
«normal» aktivitet. Manglende standardise-
ring av analyserepertoar kan føre til at noen 
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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 redusere dosen av sulfonylu reapreparater eller insulin. Begrenset erfaring ved kongestiv 
hjertesvikt. 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. Bør brukes med forsiktighet 
hos pasienter som får orale le gemidler som krever hurtig gastrointestinal absorpsjon. For visse 
depotpreparater kan forlenget tid i magesekken øke frigivelse, og kan slik øke eksponering for 
legemidlet noe. Dosejustering av pa racetamol, atorvastatin, digoksin, lisinopril, metoprolol, 
warfarin, orale antikonseptiva eller met formin er ikke nødvendig. DPP-4-hemmeren sitagliptin 
kan redusere nedbrytningen av dulaglutid, og samtidig administrering økte eksponering og 
C

max
 for dulaglutid med hhv. ca. 38% og 27%, og median T

max
 økte med ca. 24 timer. Økt 

eksponering kan forsterke effekten på blodglukosenivåer og bivirkninger. Graviditet, amming 
og fertilitet: Graviditet: Anbefales ikke. Amming: Bør ikke brukes. Fertili tet: Effekt på fertilitet 
er ukjent. Bivirkninger: Hyppigst rapportert er gastrointestinale, inkl. kvalme, oppkast og diaré. 
Disse reak sjonene er som regel milde eller moderate i alvorlighetsgrad, og forbigående. Svært 
vanlige ( 1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, magesmerter. Stoffskifte/ernæring: 
Hypoglykemi1 (når brukt i kombinasjon med insulin, glimepirid, metformin eller metformin pluss 
glimepirid). Vanlige ( 1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Nedsatt appetitt, dyspepsi, 
forstoppelse, flatulens, abdominal oppblåsthet, gastroøsofageal reflukssykdom, raping. 
Stoffskifte/ernæring: Hypoglyke mi1 (når brukt som monoterapi eller i kombinasjon med 
metformin pluss pioglitazon). Undersøkel ser: Sinustakykardi, AV-blokk grad I. Øvrige: Fatigue. 
Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Im munsystemet: Hypersensitivitet. Lever/galle: 
Kolelitiasis, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehy drering. Øvrige: Reaksjoner på 
injeksjonsstedet. Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000): Gastrointestina le: Akutt pankreatitt. Hud: 
Angioødem. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Ikke-
mekanisk intestinal obstruksjon. Utvalgte bivirkninger: 1,6% dannet anti stoffer mot dulaglutid, 
generelt lave nivåer. Hypersensibilitet (f.eks. urticaria, ødem) er rapportert hos 0,5%, ingen 
utviklet antistoffer mot dulaglutid. 1 Dokumentert, symptomatisk hypoglykemi og blodglukose 

3,9 mmol/liter. For mer informasjon om forekomst av hypoglykemi, se SPC. Overdosering/
Forgiftning: Symptomer: Gastrointestinale lidelser og hypoglykemi. Behandling: Støttende iht. 
kliniske tegn og symptomer. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B J05 på www.
felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende glukagon-lignende peptid 1 
(GLP-1) reseptorago nist med ukentlig dosering. GLP-1-analogdelen har ca. 90% homologi 
med humant GLP-1. Vir kningsmekanisme: Dulaglutid utviser flere av virkningene til 
inkretinhormonet GLP-1: Insulinse kresjonen stimuleres ved forhøyet blodglukose, mens 
glukagonsekresjonen hemmes. Fastende og postprandiale blodglukoseverdier reduseres. 
Effekt inntreffer etter første dose. Glykemisk kontroll målt ved HbA1C forbedres signifikant. 
Magetømminghastigheten reduseres. Kroppsvekten reduse res. Reduksjon i systolisk blodtrykk 
er vist. 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 Vdss 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 1050,90. 1,5 mg: 
4 stk.1 (ferdigfylt penn) kr 1050,90. 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: 05.03.2019 (priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag) Basert på 
SPC godkjent av SLV/EMA: 25.02.2019 Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eli Lilly 
Nederland B.V 

       Trulicity «Lilly»



• Én gang i uken3 
•  Pasienten skal ikke 

stille inn dose4

• Klar til bruk4

• Integrert skjult nål1

• Autoinjektor1

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.5

PP-DG-NO-0054 April 2019

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

Trulicity, et enkelt alternativ1

GLP-1-analog som reduserer  HbA1c inntil 1,6% etter 26 uker2

INDIKASJON Til voksne med diabetes type 2 for bedring av glykemisk kontroll, 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 FORSIKTIGHETSREGLER6 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
startdose på 0,75 mg én gang ukentlig vurderes. Monoterapi: Anbefalt dose er 0,75 mg én gang ukentlig.



I 2018 mottok Legemiddelverket 5623 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter 

og legemiddelprodusenter. 31% av bivirkningsmeldingene ble klassifisert som alvorlige.  

Færre meldinger fra leger
Antallet bivirkningsmeldinger mottatt direkte fra leger (ikke via legemiddelfirmaene) gikk 

ned sammenlignet med årene før, se figur under. Av de 1835 bivirkningsmeldingene vi 

mottok fra leger i 2018, ble bare 812 meldt direkte, mens 1023 tilfeller ble meldt via  

legemiddelindustrien. Leger bør melde bivirkninger direkte til Legemiddelverket. Disse  

meldingene inneholder ofte mer komplett informasjon, og Legemiddelverket og  

bivirkningssentrene kan kontakte melder for utfyllende opplysninger.

 

 

Meldinger om dødsfall
Legemiddelverket mottok 175 meldinger om dødsfall i 2018. Andelen dødsfall er litt  

over 3 %.  Som tidligere var det legemidler som virker på blod og bloddannende  

organer (ATC-gruppe B) som mistenkes å ha bidratt til flest dødsfall. I 2018 var 32 % av 

meldte dødsfall i denne legemiddelgruppen (mot 43 % i 2017). De fleste av disse døds-

fallene er knyttet til behandling med blodfortynnende legemidler (warfarin, dabigatran, 

rivaroksaban, apiksaban og edoksaban). Kreftlegemidler og legemidler som påvirker 

immunsystemet (ATC-gruppe L) mistenkes som årsak til 27 % av dødsfallene. Legemidler 

som virker på nervesystemet (ATC-gruppe N) mistenkes å være forbundet med 25 % av 

dødsfallene. 

Antitrombotiske og antikoagulerende 

legemidler (ATC-gruppe B)

32 % av meldte dødsfall

 Kreftlegemidler og midler som virker på 

immunsystemet (ATC-gruppe L)

27 % av meldte dødsfall

Legemidler som virker på nervesystemet  

(ATC-gruppe N) 

25 % av meldte dødsfall

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 08/19

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Bivirkningsrapport for 2018

Legemiddelgjennomgang
forebygger bivirkninger

Legemiddelgjennomgang (LMG) er en

systematisk vurdering av pasientens

legemiddelbruk for å sikre god

behandling og forebygge pasientskader. 

Før en LMG må legen sammen med

pasienten gjøre en legemiddel- 

samstemming (LMS) for å få oversikt over

de legemidlene pasienten faktisk bruker.

Kjernejournal, som inneholder komplett

legemiddelhistorikk med utleveringer

fra norske apotek og aktive e-resepter,

er godt egnet som kilde ved LMS. 

Listen med oversikt over legemidler 

kalles Legemidler i bruk (LIB). Sørg for at 

pasienten får utskrift av LIB  

(medisinlisten). Forklar hvorfor og  

hvordan hvert legemiddel skal brukes. 

 

Det er innført takst i Normaltariffen (2ld)

for arbeidet. Taksten kan benyttes inntil

tre ganger per kalenderår per pasient.

Statens legemiddelverk   Tlf: 47 22 89 77 00   redaksjonen@legemiddelverket.no                                            

For å gjøre legemiddelgjennomgang 

enklere, har Legemiddelverket laget en 

kort sjekkliste i tosidig A4-format. 

Last ned sjekklisten på:

legemiddelverket.no/sjekkliste



Blodfortynnende legemidler
Det ble i 2018 mottatt 195 bivirkningsmeldinger etter bruk av de blodfortynnende  

legemidlene rivaroksaban (Xarelto), dabigatran (Pradaxa), apiksaban (Eliquis), edoksaban  

(Lixiana) (samlet kalt DOAK) og warfarin (Marevan og Warfarin Orion). Det var en økning 

sammenlignet med 2017 (153 meldinger).  Det ble mottatt flest bivirkningsmeldinger på 

apiksaban (Eliquis), som nå er det mest brukte blodfortynnende legemidlet i Norge. 

Omtrent 79% av meldingene ble klassifisert som alvorlige – i de fleste tilfellene dreide det 

seg om blødninger. Andelen alvorlige meldinger ligger på samme nivå som tidligere (82% 

i 2017 og 85% i 2016). 

Tall fra Reseptregisteret viser at det fra 2017 til 2018 har vært en reduksjon i antall pasienter 

som bruker warfarin, mens stadig flere pasienter blir behandlet med DOAK.  

warfarin rivaroksaban apiksaban edoksaban dabigatran Totalt

Brukere 

2018

42686 31801 69340 1479 12914 158 220

Brukere 

2017

51252 30784 53979    447 13116 149 578

 

NB:  Tallene inkluderer pasienter som har brukt to eller flere blodfortynnende i løpet av året.

 

NB:  En bivirkningsmelding kan gjelde flere blodfortynnende legemidler. 

Det nytter å melde!
Daklizumab (Zinbryta) var indisert for  behandling av multippel sklerose (MS). I 2018 ble 

legemidlet  trukket fra markedet på grunn av meldinger om alvorlige tilfeller av betennelse 

i hjernen (encefalitt) og hjernehinnen (meningoencefalitt) i Europa (1).  

Det ble også meldt om tilfeller av alvorlig leverskade ved bruk av ulipristal (Esmya) til 

behandling av godartede muskelknuter i livmoren. På grunn av bivirkningsmeldingene ble 

bruken av Esmya innskrenket.  Samtidig ble legene oppfordret til å ta leverfunksjonsprøver 

av alle pasienter som bruker Esmya – både før, under og etter behandling (2). Dette gjelder 

ikke bruk av ulipristal som nødprevensjon.  

Både Zinbryta og Esmya er relativt nye legemidler. Bivirkningsmeldingene og tiltakene 

som er gjort på grunnlag av meldingene har bidratt til at behandlingen av disse  

pasientgruppene er blitt tryggere. 

Det blir mer vanlig å godkjenne legemidler raskt, for deretter å overvåke bivirkningene ved 

at de enten meldes spontant, eller at man gjør oppfølgende studier. Det er derfor viktig at 

helsepersonell og pasienter er oppmerksomme og melder om mistenkte bivirkninger, slik 

at myndighetene kan iverksette tiltak når det er nødvendig (3).

T. nr. 08/19

legemiddelverket.no/nyttomlegemidler
NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Elektronisk melding av  
bivirkninger

Leger kan melde bivirkninger  

elektronisk via en felles meldesentral for 

uønskede hendelser i helsetjenesten, 

som er utviklet av Helsedirektoratet (4).

Foreløpig er det bare mulig å melde 

bivirkninger av legemidler (unntatt 

vaksiner), men løsningen skal utvides 

til å inkludere blant annet bivirkninger 

av vaksiner, kosttilskudd, kosmetikk og 

medisinsk utstyr. 

Det nye meldeskjemaet er brukervennlig 

og flere felter i skjemaet fylles ut  

automatisk med informasjon fra andre 

kilder.  Informasjon om legemidlet  

hentes for eksempel fra Legemiddel- 

verkets tjeneste for forskrivning og  

ekspedisjonsstøtte (FEST), og 

informasjon om helsepersonellet hentes 

fra helsepersonellregisteret. 

Meldesentralen er i stadig utvikling. Ny 

funksjonalitet vil komme på plass som vil 

gjøre prosessen med å melde  

bivirkninger enklere. 

Les bivirkningsrapporten: 
legemiddelverket.no/aarsrapport 

-bivirkninger 

Statens legemiddelverk   Tlf: 47 22 89 77 00   redaksjonen@legemiddelverket.no                                            

Meld bivirkninger elektronisk til  
Legemiddelverket. Det er viktig å 
melde alvorlige og uventede  
bivirkninger. Vær spesielt oppmerksom 
på bivirkninger av nye legemidler. 

Husk at mistanke er nok for å melde. 
Meld heller en gang for mye enn for 
lite!

Referanser: 
1. https://legemiddelverket.no/nyheter/ms-legemidlet-zinbryta-trekkes-fra-markedet 

(09.04.2019) 2. https://legemiddelverket.no/nyheter/esmya-og-leverskade-nye-begrensninger-i-

bruk-ny-kontraindikasjon-og-krav-til-oppfolging-under-behandlingen (09.04.2019)  3. McNaugh-

ton R, Huet G, Shakir S. An investigation into drug products withdrawn from the EU market bet-

ween 2002 and 2011 for safety reasons and the evidence used to support the decision-making.  

BMJ Open 2014;4:e004221. doi:10.1136/bmjopen-2013-004221 4. https://legemiddelverket.no/

bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/helsepersonellmelding/meldeskjema-for-helseper-

sonell (09.04.2019)
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VITENSKAP

FR A ANDRE TIDSSKRIF TER

Kvinner som blir gravide innen ett 
år etter en dødfødsel, har ikke økt 
risiko for dødfødsel, prematur fødsel 
eller redusert fostervekst i neste 
svangerskap. Dette viser en stor studie 
med norsk deltakelse.

I en studie basert på data fra fødselsregis-
trene i Finland, Norge og Australia ble fore-
komsten av dødfødsel og svangerskapskom-
plikasjoner hos kvinner som hadde hatt en 
dødfødsel studert (1). Studien er den første 
i sitt slag, og datagrunnlaget dekket flere 
enn 14 000 fødsler over en periode på 37 år. 
Kvinner som ble gravide innen seks måne-
der etter en dødfødsel, hadde ikke økt risiko 
for dødfødsel i neste svangerskap, tidlig 
fødsel eller redusert fostervekst sammenlik-
net med kvinner som ble gravide 24�–�59 må-
neder etter en dødfødsel. Det samme gjaldt 
for kvinner som ble gravide 6�–�11 måneder 
etter en dødfødsel.

– Denne studien tyder på at kvinner som 
blir gravide kort tid etter en dødfødsel, ikke 
har økt risiko for komplikasjoner i det neste 
svangerskapet, sier Maria Christine Magnus, 
som er forsker ved Senter for fruktbarhet og 
helse ved Folkehelseinstituttet og en av to 
norske forfattere av artikkelen.

– Verdens helseorganisasjon anbefaler at 
kvinner venter to år før de blir gravide igjen 
etter å ha født et levende barn, og seks må-
neder før de blir gravide igjen etter en spon-
tanabort eller indusert abort. Det finnes 
ingen tilsvarende anbefalinger for hvor 
lenge man bør vente med å bli gravid etter 
en dødfødsel. Denne studien bidrar til kunn-
skapsgrunnlaget for å lage slike anbefalin-
ger, sier Magnus, samtidig som hun påpeker 
at den studerte populasjonen er nokså ho-
mogen og har hatt god tilgang på gratis 
helsetjenester, noe som muligens gjør over-

Trygt å bli gravid etter dødfødsel

føringsverdien til lav- og mellominntekts-
land mindre.

Studien ble initiert av forskere ved Curtin 
University i Australia og er en del av et større 
samarbeid mellom Australia, Finland og 
Norge. Forskere fra Senter for fruktbarhet og 
helse ved Folkehelseinstituttet, som er et 
senter for fremragende forskning med 
støtte fra Forskningsrådet, har stått for den 
norske delen.

– Internasjonalt samarbeid er nødvendig 
for å kunne studere noe så sjeldent som 
gjentagelsesrisikoen for dødfødsel, sier Siri 
Håberg, som er den andre norske forfatteren 

og ansvarlig for den norske delen av stu-
dien.

– Samarbeidet gir et godt grunnlag for 
videre studier om betydningen av tidsinter-
vallet mellom svangerskap, sier hun.

ØYVIND STOPLE SIVERTSEN TIDSSKRIFTET

LITTERATUR
1 Regan AK, Gissler M, Magnus MC et al. Association 

between pregnancy interval and adverse birth 
outcomes with a previous stillbirth: an interna-
tion cohort study. Lancet 2019; 393. 

Siri Håberg (til venstre) og Maria Christine Magnus. Foto: Torunn Gjerustad, Folkehelseinstituttet.
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I en ny studie ble humane - og -celler 
fra pancreas reprogrammert til 
glukosesensitive, insulinproduserende 
celler i mus.

- og -celler fra pancreas til avdøde donorer 
med eller uten type 2-diabetes ble i en ny 
studie omdannet in vitro til å bli insulin-
produserende celler (1). Fra vevsbiter ble  
det laget enkeltcellesuspensjoner som med 
antistoffmerking og væskestrømscytometri 
ga suspensjoner med henholdsvis -, - og 

-celler. Ved hjelp av adenovirusvektorer ble 
cellene transdusert med fluoriserende pro-
tein (for å følge celledifferensieringen) og 
tre transkripsjonsfaktorer som kan være 
viktige for insulinsekresjon. Dissosierte 

-celler som var reaggregert til pseudoøyer, 
utskilte insulin in vitro. Tilsetning av 
 humane mesenkymale stamceller og endo-

telceller for å lage gunstige cellenisjer for 
øycellene økte insulinproduksjon. Aggrega-
tene av øyceller skilte ut insulin etter gluko-
setilsetning in vitro og gjenopprettet nor-
moglykemi hos immundefekte, diabetiske 
mus etter transplantasjon under nyrekapse-
len. Cellene var nedsatt immunogene over-
for spesifikke T-lymfocytter fra pasienter 
med type 1-diabetes. Den høygradige trans-
duksjonen ved to av transkripsjonsfaktorene 
økte ytterligere etter transplantasjon. Trans-
planterte celleøyer ble vaskularisert og 
innervert, og inneholdt et stort antall celler 
som var insulin-positive etter et halvår, som 
var den lengste observasjonsperioden.

– I tillegg til å gi ny kunnskap som kan 
være overførbar til andre typer celleterapi 
som nå forsøkes utviklet for type 1-diabetes, 
for eksempel stamcellebehandling, åpner 
disse funnene for nye og spennende be-
handlingsmuligheter, sier endokrinolog og 
professor Kåre I. Birkeland ved Avdeling for 

transplantasjonsmedisin ved Oslo universi-
tetssykehus.

– Mest nærliggende er å tenke seg å bruke 
målrettede farmaka som kan transdifferen-
siere -celler til -celler in vivo ved nyopp-
stått type 1-diabetes. En annen mulighet ville 
være å forbedre dagens øycelletransplanta-
sjoner ved å øke innholdet i øyene av insu-
linproduserende celler. Omfanget og kvalite-
ten av dette arbeidet er imponerende, men 
det åpner jo ikke direkte for nye terapeu-
tiske muligheter til pasienter, sier Birkeland.

HAAKON B. BENESTAD  
UNIVERSITETET I OSLO

LITTERATUR
1 Furuyama K, Chera S, van Gurp L et al. Diabetes 

relief in mice by glucose-sensing insulin-secreting 
human -cells. Nature 2019; 567: 43�–�8. 

Humane pancreasceller kan endres til insulinproduserende 
celler i mus

Pancreasceller sett gjennom transmisjonselektronmikroskop: eksokrin celle (gul) og endokrin øycelle (rosa). Illustrasjonsfoto: Science photo library / NTB scanpix
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Daglig applikasjon av peanøttproteiner 
på huden kan desensibilisere barn med 
peanøttallergi.

Allergi mot peanøtter er en vanlig form for 
matvareallergi. Studier fra USA og europeis-
ke land har vist en forekomst på 0,5�–�2 % av 
befolkningen.

I en internasjonal multisenterstudie ble 
356 peanøttallergiske barn i alderen 4�–�11 år 
randomisert til epikutan immunterapi, dvs. 
daglig epikutan applikasjon av peanøttpro-
teiner, eller placebo (1). Perorale provoka-
sjonstester med peanøttproteiner ble gjort 
før og etter 12 måneders behandling, der 
man registrerte laveste mengde peanøttpro-
tein som utløste objektive tegn eller sympto-
mer på en sensitivitetsreaksjon. Barna ble 
definert som respondere hvis forskjellen  
i dette dosenivået var av en viss størrelse. 
Responsraten etter epikutan immunterapi 
og placebo var hhv. 35,3 % og 16,3 % (p < 
0,001). Forskjellen var likevel mindre enn det 
som på forhånd var definert som en positiv 
effekt.

– Resultatet fra denne studien er ikke 
spesielt overraskende ut fra det som tidli-
gere er publisert om epikutan immunterapi 
mot peanøttallergi, sier Geir Håland, som  
er overlege ved Regionalt senter for astma, 
allergi og overfølsomhet ved Oslo universi-
tetssykehus.

– Effekten var begrenset, men behandlin-
gen ga få bivirkninger, selv om det var en-
kelte tilfeller av anafylaksi. Lengre behand-
lings- og observasjonstid kunne kanskje gitt 
flere respondere. Epikutan immunterapi  
er desensibiliserende og ikke-kurerende 
behandling. Det betyr at langvarig, sannsyn-
ligvis livslang, behandling er nødvendig.

PETTER MORTEN PETTERSEN TIDSSKRIFTET

LITTERATUR
1 Fleischer DM, Greenhawt M, Sussman G et al. Effect 

of epicutaneous immunotherapy vs placebo on 
reaction to peanut protein ingestion among chil-
dren with peanut allergy. JAMA 2019; 321: 946�–�55. 

DNA-sekvenser som tidligere ble sett 
på som «søppel», regulerer cellers 
overlevelse ved sult. Dette viser to 
studier av gjærceller.

Et intron er en DNA-sekvens i et gen som blir 
transkribert til RNA, men som fjernes fra 
modent RNA (i motsetning til et ekson). Når 
gener uttrykkes, settes eksoner sammen til 
protein, mens introner fjernes fra RNA ved 
spleising. To studier der introner ble syste-
matisk fjernet fra gjærcellers genom, viste  
at disse hadde spesifikke oppgaver i cellen 
(1, 2). I næringsrikt medium vokste de ulike 
stammene tilnærmet likt som villtypen. Når 
næringstilgangen ble redusert, sluttet stam-
mene uten intron å vokse. Vekstreduksjonen 
var uavhengig av vertsgenets funksjon. 
RNA-sekvensering viste en økning i intron-
mengde, noe som tyder på en sammenheng 
mellom næringstilgang og RNA-spleising.

– Disse to studiene underbygger hveran-
dre og beskriver en ny biologisk funksjon  
av intronet der hele, intakte introner inngår, 
sier Ingrun Alseth, som er forsker og grup-
peleder ved Avdeling for mikrobiologi, Oslo 
universitetssykehus.

– Introner ble tidligere sett på som «søp-
pel-RNA» uten noen funksjon. Dette synet 
har endret seg over tid ettersom man har 
funnet at intronene deltar i viktige proses-
ser i cellen, blant annet ved regulering av 
transkripsjon, forklarer hun.

– Vanligvis degraderes introner fort i cel-
len, men her finner man at enkelte introner 
har overraskende lang levetid ved sult. Dette 
bidrar til at cellen produserer færre riboso-
male proteiner og slik sparer energi. Resul-
tatet er økt overlevelse.

– Denne oppdagelsen viser en helt ny måte 
celler regulerer seg selv ved matmangel på. 
Gjærceller egner seg svært godt til slike 
studier, da den aktuelle arten har et oversikt-
lig og kompakt genom med langt færre 
gener med introner enn andre eukaryoter. 
Det ville likevel være overraskende om dette 
funnet kun gjelder for gjær, sier Alseth.

RUTH HALSNE TIDSSKRIFTET

LITTERATUR
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introns regulate growth in yeast. Nature 2019; 565: 
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2 Parenteau J, Maignon L, Berthoumieux M et al. 
Introns are mediators of cell response to starva-
tion. Nature 2019; 565: 612�–�7. 

Introner fremmer 
cellers overlevelse 
ved sult

Epikutan immunterapi mot peanøttallergi

Illustrasjonsfoto: simarik/iStock



709

ORIGINAL ARTIKKEL

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 8,  2019;  139:  709–12

Kir ur gis ke inn grep  
hos pa si en ter med al vor lig 
 bløder syk dom 1997–2014

BAK GRUNN
Som føl ge av god me di sinsk be hand ling er for ven tet 
le ve al der hos pa si en ter med al vor lig blø der syk dom  
nå nær mest nor mal. Det med fø rer et øken de be hov for 
be hand ling av syk dom re la tert til livs stil og økt le ve -
alder. Vi be skri ver kir ur gi hos pa si en ter med al vor lig 
blø der syk dom i pe ri oden 1997�–�2014.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Data ble hen tet fra re gis te ret knytt et til Na sjo nal 
 be hand lings tje nes te for kir ur gi, in ter ven sjon og avan-
sert dia gnos tikk ved blø der syk dom. Pa si en te ne ble 
ka te go ri sert ett er type blø der syk dom og type inn grep  
i or to pe dis ke og ikke-or to pe dis ke kir ur gis ke inn grep.

RE SUL TA TER
825 kir ur gis ke inn grep ble ut ført hos 286 pa si en ter. 
An tall inn grep økte fra 21 i 1997 til 66 i 2014. Øk nin gen var 
knytt et til ikke-or to pe dis ke inn grep: Det ble ut ført 4 slike 
inn grep i 1997 og 45 i 2014. An tall or to pe dis ke inn grep 
va ri er te en del fra år til år, men vis te in gen ty de lig trend.

FOR TOLK NING
Med øken de le ve al der sees et øken de be hov for be hand-
ling av syk dom mer som ikke er kau salt re la tert til 
blø der syk dom. Le ger med li ten er fa ring med pa si en ter 
med al vor lig blø der syk dom vil mått e for hol de seg til 
syk dom re la tert til livs stil og al der dom hos den ne 
pa si ent grup pen.

MAY-LINN FAUS KE ANDERSEN
Av de ling for blod syk dom mer
Oslo uni ver si tets sy ke hus

PÅL AND RE HOL ME
Av de ling for blod syk dom mer
Oslo uni ver si tets sy ke hus

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

GEIR E. TJØNN FJORD
gtjonnfj@ous-hf.no
Av de ling for blod syk dom mer
Oslo uni ver si tets sy ke hus

Institutt for kli nisk me di sin
Uni ver si te tet i Oslo
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HO VED BUD SKAP
I stu die pe ri oden økte an tall kir ur -
giske inn grep på pa si en ter med 
al vor lig blø der syk dom fra 21 i 1997  
til 66 i 2014

Øk nin gen var knytt et til inn grep for 
syk dom mer som ikke var for år sa ket 
av blø der syk dom men, dvs. syk dom-
mer knytt et til livs stil og økt le ve -
alder

B lø der syk dom mer om fatt er en rek-
ke ar ve li ge syk dom mer med blød-
nings ten dens som den frem ste 
kli nis ke ma ni fes ta sjo nen. Pa si en-
ter med mind re al vor lig blø der-
syk dom blør der som de ska der 

seg el ler gjen nom går et kir ur gisk inn grep, 
mens pa si en ter med al vor lig syk dom kan 
opp le ve in va li di se ren de el ler livs tru en de 
blød ning uten å være ut satt for en så kalt he-
mo sta tisk ut ford ring. De van lig ste al vor li ge 
blø der syk dom me ne er he mo fi li A, he mo fi li B 
og FVII-man gel, hvor pa si en te ne mang ler hen-
holds vis koa gu la sjons fak tor VIII, IX og VII. Den 
hyp pig ste blø der syk dom men i Norge er imid-
ler tid von Willebrands syk dom, men det er 
kun et få tall som har den ne syk dom men i 
 al vor lig grad.

In va li di se ren de ledd ska der som føl ge av 
gjen tatt e blød nin ger er den van lig ste kom -
plika sjo nen ved al vor lig blø der syk dom, og 
man ge pa si en ter tren ger or to pe disk kir ur gi i 
lø pet av li vet (1). Det gjel der spe si elt de pa   sien-
te ne som ikke har fått til bud om primærpro-
fylaktisk be hand ling fra tid lig bar ne al der (1). 
Be hand lings til bu det til pa si en ter med al vor-
lig blø der syk dom har blitt sta dig bedre, med 
det re sul tat at le ve ut sik te ne til dis se pa si en -
tene ikke len ger skil ler seg sær lig fra ut sik te ne 

til per so ner uten blø der syk dom (2). Det har 
med ført et øken de be hov for be hand ling av 
syk dom mer knytt et til livs stil og al der dom, 
dvs. syk dom mer som ikke er en di rek te kon-
se kvens av blø der syk dom men, og som van lig-
vis be hand les av le ger med li ten er fa ring med 
blø de re. Fra en for ven tet le ve al der på rundt 
el le ve år for hund re år si den er for ven tet le ve-
al der for et barn født med al vor lig blø der syk-
dom i dag nær mest nor mal (3, 4). Det er et 
øken de be hov for kunn skap om og opp merk-
som het rundt den ne pa si ent grup pen for di 
fle re le ger i uli ke spe sia li te ter vil mått e for -
holde seg til den.

I den ne ar tik ke len pre sen te rer vi ut vik lin-
gen av be ho vet for to ho ved ty per kir ur gi hos 
pa si en ter med al vor lig blø der syk dom i Norge 
i pe ri oden 1997�–�2014: or to pe disk kir ur gi pga. 
blødningsartropati som er kau salt re la tert til 
blø der syk dom men, og kir ur gi pga. til stan der 
som ikke er kau salt re la tert til blø der syk dom-
men.

Ma te ria le og me to de

Ma te ria let om fatt er to talt 310 pa si en ter med 
al vor lig blø der syk dom som fikk ut ført kir ur-
gis ke inn grep el ler and re in va si ve dia gnos  tiske 
el ler te ra peu tis ke pro se dy rer ved Oslo uni ver-
si tets sy ke hus i pe ri oden 1.1.1997�–�31.12.2014. Al-
vor lig blø der syk dom blir i den ne sam men hen-
gen de fi nert som blø der syk dom som kre ver 
sub sti tu sjons be hand ling med koagulasjons-
faktorkonsentrat for å kun ne gjen nom fø re 
kir ur gis ke inn grep uten ri si ko for blød nings-
kom pli ka sjo ner. 24 pa si en ter ble eks klu dert fra 
vi de re om ta le: 13 fikk ut ført akutt kir ur gi ved 
trau mer, 11 had de er ver vet blø der syk dom av en 
el ler an nen type. 286 pa si en ter gjen nom gikk 
elek ti ve inn grep, og dis se pa si en te ne om ta les 
nær me re.

Inn gre pe ne ble inn delt i to ho ved ka te go -

rier: or to pe dis ke inn grep og ikke-or to pe dis ke 
inn grep. De ikke-or to pe dis ke inn gre pe ne ble 
vi de re delt inn i fem ka te go ri er: hjer te-kar-
inn grep, inn grep pga. kreft syk dom, inn grep 
i mage-tarm-ka na len, mind re kir ur gis ke inn-
grep og and re kir ur gis ke inn grep. Mind re kir-
ur gis ke inn grep om fatt er små inn grep som 
tanntrekkinger, fjer ning av mind re hud le sjo-
ner, cys to sko pi m.m. And re kir ur gis ke inn-
grep om fatt er nev ro ki rur gisk inn grep, inn-
grep i øre-nese-hals re gi o nen, gy ne ko lo gis ke 
inn grep m.m.

Kir ur gi hos pa si en ter med al vor lig blø der-
syk dom er en del av Na sjo nal be hand lings tje-
nes te for kir ur gi, in ter ven sjon og avan sert 
dia gnos tikk ved blø der syk dom ved Oslo uni-
ver si tets sy ke hus. Data til stu di en er hen tet fra 
kva li tets re gis te ret knytt et til den na sjo na le 
be hand lings tje nes ten. Kva li tets re gis te ret er 
opp rett et ett er på legg fra Hel se di rek to ra tet 
og er grunn laget for den år li ge rap por te rin-
gen til Hel se di rek to ra tet fra be hand lings tje-
nes ten. Stu di en er god kjent av Per son vern -
ombu det ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.

Re sul ta ter

Av 286 pa si en ter had de 55,6 % he mo fi li A, 
19,6 % he mo fi li B, 19,2 % von Willebrands syk-
dom, 4,5 % FVII-man gel og 1 % and re blø der syk-
dom mer (ta bell 1).

To talt ble det ut ført 825 in va si ve dia gnos -
tiske og te ra peu tis ke pro se dy rer, hvor av 345 
(41,8 %) var or to pe dis ke og 480 (58,2 %) ikke- 
orto pe dis ke. Av de or to pe dis ke var 258 (74,8 %) 
pri mæ re inn grep, mens 87 (25,2 %) var se kun-
dæ re (ope ra sjo ner ut ført i ledd hvor det tid li-
ge re er ut ført et or to pe disk inn grep).

Inn gre pe ne ble ut ført hos 286 pa si en ter. Me-
di ant an tall inn grep per pa si ent var 3 (spred-
ning 1�–�15). Me di an al der i grup pen som fikk 
ut ført or to pe dis ke inn grep, var 40 år (spred-
ning 14�–�82 år). I grup pen som fikk ut ført ikke-
or to pe dis ke inn grep, var me di an al der 47 år 
(spred ning 14�–�91 år). Fi gur 1 vi ser an tall or to-
pe dis ke og ikke-or to pe dis ke inn grep som ble 
ut ført hos pa si en ter i uli ke al ders grup per.

I 314 (91 %) av de or to pe dis ke inn gre pe ne var 
det en klar sam men heng mel lom sel ve inn-
gre pet og pa si en tens blø der syk dom, dvs. inn-
gre pe ne ble ut ført pga. blødningsartropati og 
be stod i ho ved sak av leddforbedrende inn-
grep (artroplastikk, re sek sjo ner, artrodeser, 
synovektomier). De res te ren de 31 inn gre pe ne 
ble ikke ut ført på grunn av blødningsartro-
pati, men av and re år sa ker som for eks em pel 

Ta bell 1  Pa si en ter med al vor lig blø der syk dom som fikk ut ført kir ur gisk inn grep ved Oslo uni ver si tets sy ke hus i pe ri oden 
1997–2014: An tall kir ur gis ke inn grep per syk doms ka te go ri og al der (me di an og spred ning) ved siste ut før te inn grep.

Blødersykdom
Antall pasienter 

(n = 286)
Antall kirurgiske 
inngrep (n = 825)

Medianalder 
(spredning)

Hemofili A 159 511 43 (14 – 83)

Hemofili B 56 151 43 (15 – 91)

von Willebrands sykdom 55 113 53 (17 – 90)

FVII-mangel1 13 43 51 (19 – 76)

Annen blødersykdom 3 7 48 (40 – 61)

1 FVII-man gel = man gel på koa gu la sjons fak tor VII
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meniskruptur og kors bånd, se kve le ett er tid-
li ge re frak tur, canalis carpi-syn drom m.m.

Fi gur 2 vi ser an tall pri mæ re or to pe dis ke 
inn grep og an tall ikke-or to pe dis ke inn grep 
ut ført per år hos pa si en ter med al vor lig blø-
der syk dom i pe ri oden 1997�–�2014. In klu dert 
alle ty per or to pe dis ke og ikke-or to pe dis ke 
inn grep ble det ut ført 21 inn grep i 1997 og 66 
i 2014. I be gyn nel sen av pe ri oden var det først 
og fremst or to pe dis ke inn grep som ble ut ført. 
An tall or to pe dis ke inn grep per år va ri er te en 
god del, og vi ser in gen ty de lig trend. An tall 
ikke-or to pe dis ke inn grep økte fra 4 i 1997 til 
45 i 2014.

Av 480 ikke-or to pe dis ke inn grep var 8,1 % 
hjer te-kar-kir ur gi, 6,0 % kreft kir ur gi, 21,3 % 
mage-tarm-kir ur gi, 30,0 % mind re kir ur gis ke 
inn grep og 34,6 % and re kir ur gis ke inn grep.

Dis ku sjon

Stu di en vi ser et øken de an tall kir ur gis ke inn-
grep hos pa si en ter med al vor lig med født blø-
der syk dom i tids rom met 1997�–�2014. Øk nin gen 
er knytt et til ikke-or to pe dis ke inn grep for syk-
dom mer som ikke er kau salt re la tert til blø-
der syk dom men. Før 1995 var det nes ten ute-
luk ken de or to pe dis ke inn grep som ble ut ført 
hos pa si en ter med al vor lig blø der syk dom (6, 
7), og an tall or to pe dis ke inn grep har end ret 
seg lite i stu die pe ri oden. Av de or to pe dis ke 
inn gre pe ne ble 91 % ut ført pga. blødnings-
artropati.

I dag til byr vi barn med al vor lig blø der syk-
dom pri mær pro fy lak tisk be hand ling med 
koagulasjonsfaktorkonsentrat et ter før s te 
ledd blød ning (ved 6�–�12  må ne ders al der). 
 Dett e har vist å re du se re ledd blød nin ger og 
ut vik ling av in va li di se ren de ledd ska der (1, 2). 
Pri mær pro fy lak se ble in tro du sert i Sve ri ge 
 fle re år tid li ge re enn i Norge, og blødnings-
artropati var mind re prev a lent blant svenske 
blø de re sam men lig net med nors ke blø de re i 
pe ri oden 1989�–�99 (5). Vi for ven ter der for en 
ut vik ling med av ta ken de be hov for pri mæ re 
or to pe dis ke inn grep pga. blødningsartropati. 
Vi har ut ført et stort an tall or to pe dis ke inn-
grep i tid li ge re år (6, 7), så vi for ven ter der-
imot at be ho vet for se kun dæ re or to pe dis ke 
inn grep vil være til ste de i fle re år fram over.

I takt med at le ve ut sik te ne for pa si en ter 
med al vor lig blø der syk dom sta dig blir bedre, 
har be ho vet for be hand ling av syk dom mer 
som ikke er for år sa ket av blø der syk dom men, 
økt. Dett e kom mer ty de lig frem av våre re sul-
ta ter og stem mer over ens med funn i and re 

  Ortopedisk kirurgi          Ikke-ortopedisk kirurgi
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Fi gur 1  An tall or to pe dis ke (n = 345) og ikke-or to pe dis ke (n = 480) inn grep ett er al der i pe ri oden 1997–2014 blant pa si en-
ter med al vor lig med født blø der syk dom (N = 286).
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Fi gur 2  An tall pri mæ re or to pe dis ke inn grep og ikke-or to pe dis ke inn grep ut ført på pa si en ter med al vor lig med født 
 bløder syk dom per år i pe ri oden 1997–2014.
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Godt sam ar beid mel lom he ma to lo ger og 
 le ger i and re spe sia li te ter vil være vik tig for å 
kun ne gi blø der ne best mu lig be hand ling.

Ma nu skrip tet er ba sert på før s te for fatt e rens pro sjekt -
oppga ve un der me di sin stu di et.

Mott att 26.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 9.12.2018, 
 godkjent 12.3.2019.

het kom me i kon takt med dis se pa si en te ne, 
som nå i stør re grad ram mes av al ders re la -
terte syk dom mer på sam me måte som res ten 
av be folk nin gen. Vi de re forsk ning som gir 
grunn lag for ut vik ling av egne ret nings lin jer 
for be hand ling av pa si en ter med al vor lig blø-
der syk dom, vil være vik tig i frem ti den (13, 14). 

ob ser va sjons stu di er (8, 9). Fle re stu di er har 
vist at pa si en ter med al vor lig blø der syk dom 
bl.a. har en økt ri si ko for å ut vik le hy per ten-
sjon sam men lig net med per so ner uten blø-
der syk dom (10–12).

Le ger med li ten er fa ring med pa si en ter 
med blø der syk dom vil med stor sann syn lig-
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er cand.med. og LIS1-lege.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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blø der syk dom mer. Han er pro fes sor II ved Institutt 
for kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
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in ter es se kon flik ter: Han har mott att fore drags ho no rar 
fra Bayer, Bio Ma rin, Novo Nor disk, Pfizer og Shi re.

GEIR E. TJØNN FJORD
er av de lings le der ved Av de ling for blod syk dom mer, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, og pro fes sor II ved Insti-
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Bruk av bo tu li num tok sin A  
til barn med ce re bral pa re se

BAK GRUNN
In tra mus ku læ re in jek sjo ner med bo tu li num tok sin A 
har i over 20 år vært en etab lert be hand ling av spas ti si tet 
hos barn med ce re bral pa re se. Vi un der søk te hvor 
man ge barn med ce re bral pa re se i Norge som får slik 
be hand ling, og hvil ke ret nings lin jer som gjel der for 
be hand lin gen.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Data fra femårsregistreringen til Ce re bral pareseregiste-
ret i Norge ble be nytt et til å un der sø ke hvor man ge barn 
med ce re bral pa re se født i pe ri oden 1999�–�2010 som var 
blitt be hand let med bo tu li num tok sin A, og om an de len 
be hand le de barn va ri er te mel lom ha bi li te rings sent re ne. 
I en nett ba sert spør re un der sø kel se kart la vi hvil ke ret - 
 nings lin jer for be hand lin gen alle 21 ha bi li te rings sent -
rene fulg te.

RE SUL TA TER
I alt 1 414 barn (gjen nom snitts al der 6,3 år) ble in klu dert, 
hvor av 775 (55 %) var be hand let med bo tu li num tok sin A. 
Mel lom ha bi li te rings sent re ne var det stor va ria sjon  
i an de len barn som fikk be hand ling (38�–�80 %; p < 0,001). 
Mak si mum dose bo tu li num tok sin A per be hand ling per 
pa si ent var 200�–�600 en he ter Bo tox. Fem sent re opp ga at 
de har skrift li ge ret nings lin jer for be hand lings in di ka-
sjon.

FOR TOLK NING
An de len barn med ce re bral pa re se som be hand les med 
bo tu li num tok sin A va ri e rer be ty de lig mel lom ha bi li te-
rings sent re ne i Norge.
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HO VED BUD SKAP
Mer enn 50 % av barn med ce re bral 
pa re se i Norge har fått be hand ling 
med bo tu li num tok sin A in nen seks 
års al der

Do se rin gen av bo tu li num tok sin A  
og an de len barn som får det va ri e rer 
be ty de lig mel lom sy ke hu se ne

Sto re va ria sjo ner i be hand lings -
praksis ty de lig gjør be ho vet for mer 
forsk nings ba sert kunn skap

Ce re bral pa re se er en sam le  be-
teg nel se på en grup pe til stan-
der som skyl des en hjer ne ska-
de som opp står un der svan ger-
ska pet el ler i lø pet av de to 
før s te le ve å re ne (1). Hvert år får 

2�–�3 barn per 1 000 le ven de fød te dia gno sen (2). 
Ba sert på de do mi ne ren de symp to me ne klas-
si fi se res ce re bral pa re se i sub ty pe ne spas tisk, 
dyskinetisk og atak tisk ce re bral pa re se (3). De 
spas tis ke sub ty pe ne (uni la te ral og bi la te ral 
spas tisk ce re bral pa re se) ut gjør nær me re 90 % 
(4). Re duk sjon av spas ti si tet er der for et vik tig 
be hand lings mål i kli nisk prak sis (4–6).

I lø pet av de siste 20�–�30 åre ne er in tra mus-
ku læ re in jek sjo ner med bo tu li num tok sin A 
blitt stan dard be hand ling for å re du se re spas-
ti si tet hos barn og unge med ce re bral pa re se 
(6). Be hand lin gen blok ke rer ner ve im pul ser til 
mus kel fib re ne og med fø rer en for bi gå en de 
re du sert mus kel ak ti ve ring (7). Re duk sjon av 
fo kal spas ti si tet i legg mus ku la tu ren hos gå-
en de er den enes te god kjen te in di ka sjo nen 
for bo tu li num tok sin A i be hand ling av barn 
med ce re bral pa re se i Norge. I kli nisk prak sis 
er imid ler tid in di ka sjo ne ne langt fle re, og 
 me di ka men tet bru kes i stor grad uten for 
 god kjent pre pa rat om ta le (6). Be hand lings -
indi ka sjo ne ne er i stor grad ba sert på kli nisk 
er fa ring, og det er mang len de etab ler te ret-
nings lin jer for hvor dan be hand lin gen bør 
gjen nom fø res (6). De in ter na sjo na le ret nings-
lin je ne er kon sen sus ba ser te, lite spe si fik ke og 
un der stre ker be ho vet for mer forsk ning (4, 5).

I en norsk stu die som in klu der te 411 barn 
født i åre ne 1999�–�2003 re gist rert i Ce re bral 
pareseregisteret, had de ca. 60 % av barn med 
ce re bral pa re se fått be hand ling med bo tu li-
num tok sin A ved seks års al der (8). Ce re bral 
pareseregisteret har re gist rert over 1 600 barn 
født til og med 2010 (9), og vi øns ket å gi opp-
da ter te opp lys nin ger om an de len barn med 

ce re bral pa re se som får bo tu li num tok sin A- 
in jek sjo ner og and re spas ti si tets re du se ren de 
til tak. Vi har også un der søkt even tu el le va ria-
sjo ner i be hand lin gen av hen gig av grad av 
funk sjons ned sett el se, led sa gen de van s ker og 
behandlingsted samt kart lagt hvor dan be-
hand lin gen prak ti se res i Norge.

Ma te ria le og me to de

Stu di en be står av to del stu di er. Del stu die 1 er 
en tverr snitts stu die av barn med ce re bral pa-
re se født i pe ri oden 1999�–�2010 som er re gi-
strert i Ce re bral pareseregisteret i Norge. Re-
gis te ret er et sam tyk ke ba sert na sjo nalt me di-
sinsk kva li tets re gis ter med de mo gra fis ke og 
kli nis ke opp lys nin ger om barn og unge med 
ce re bral pa re se født fra og med 1. ja nu ar 1996. 
En sam men lig ning med Norsk pa si ent re gis-
ter og gjen nom gang av pa si ent jour na ler vis te 
at for åre ne 1999�–�2010 var 88 % av bar na in klu-
dert i re gis te ret (9). Det var in gen skjev het 
mel lom uli ke sub ty per av ce re bral pa re se som 
var re gist rert i Norsk pa si ent re gis ter og i Ce-
re bral pareseregisteret (2). I Norge er det sy-
ke hu se nes ha bi li te rings sen ter som har an svar 
for opp føl ging og be hand ling av barn og 
unge med ce re bral pa re se, og ved hvert av de 
21 ha bi li te rings sent re ne er det en lege som er 

an svar lig for in for ma sjo nen som rap por te res 
til Ce re bral pareseregisteret. I den ne stu di en 
har vi be nytt et in for ma sjo nen om sub ty per, 
fin- og grov mo to risk funk sjon, led sa gen de 
van s ker, spas ti si tets be hand ling og bo fyl ke 
slik opp lys nin ge ne er re gist rert når pa si en ten 
er i femårsalderen. Barn med atak tisk ce re bral 
pa re se, uklas si fi sert ce re bral pa re se el ler med 
mang len de kli nis ke data i re gis te ret (kun re-
gist rert dia gno se og sam tyk ke skje ma) ble eks-
klu dert (fi gur 1).

Ce re bral pa re se er dia gnos ti sert og klas si fi-
sert i sub ty pe ne spas tisk uni la te ral, spas tisk 
bi la te ral, dyskinetisk og atak tisk i tråd med 
an be fa lin ge ne fra det eu ro pe is ke nett ver ket 
for stu di er av ce re bral pa re se (SCPE) (2, 3).

Grov mo to risk funk sjons ni vå er klas si fi sert 
med Gross Mo tor Func tion Clas si fi ca tion 
 Sy stem (GMFCS) i fem ni vå er. Nivå I be teg ner 
minst mo to risk funk sjons ned sett el se (bar na 
går uten be grens nin ger), mens nivå V be skri-
ver bar na som har mest utt alt mo to risk funk-
sjons ned sett el se (for flytt es i ma nu ell rul le-
stol) (10). Fin mo to risk funk sjons ni vå klas si fi-
se res ved hjelp av Ma nu al Abi li ty Clas si fi ca-
tion Sy stem (MACS). Den ne klas si fi se rer hvor-
dan bar na hånd te rer gjen stan der i dag li ge 
ak ti vi te ter og gir en sam let vur de ring av 
beg ge hen de ne på en ska la fra I (hånd te rer 
gjen stan der lett og med godt re sul tat) til V 

Figur 3 og 4 på tidsskriftet.no 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Fi gur 1  Flyt dia gram over stu die po pu la sjo nen. Barn med ce re bral pa re se født i pe ri oden 1999–2010 og re gist rert  
i Ce re bral pareseregisteret i Norge. Barn med mang len de opp lys nin ger om sub ty pe av ce re bral pa re se, bo tu li num tok sin 
A-be hand ling og barn med atak tisk el ler uklas si fi sert ce re bral pa re se ble eks klu dert.
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(hånd te rer ikke gjen stan der og har svært be-
gren set evne til selv en kel hånd te ring) (11).

I Ce re bral pareseregisteret re gist re res det 
om bar net har fått me di ka men tell spas ti si-
tets re du se ren de be hand ling (bo tu li num tok-
sin A, per oral baklofen, intratekal baklofen) 
el ler har gjen nom gått or to pe disk inn grep 
(bløt dels inn grep, be net kir ur gi). For barn 
som har fått bo tu li num tok sin A-in jek sjo ner 
og/el ler or to pe disk be hand ling, blir det re gi-
st rert om dett e er gitt i over eks tre mi te ter, un-
der eks tre mi te ter el ler beg ge.

Re gis te ret har in for ma sjon om bar nas kog-
ni ti ve funk sjon. Ba sert på dett e ble bar na delt 
inn i to grup per: de med nor ma le kog ni ti ve 
ev ner og de med ut vik lings hem ning. Vi re gi-
st rer te om bar na had de epi lep si, de fi nert som 
ak tu ell bruk av an ti epi lep tisk be hand ling, og 
om de had de så al vor li ge spi se vans ker at de 
had de fått gas tro sto mi.

Del stu die 2 er en nett ba sert spør re un der sø-
kel se gjen nom ført høs ten 2016. Un der sø kel-
sen ble sendt til be hand lings an svar lig over -
lege ved de 21 ha bi li te rings sent re ne for barn 
og om hand let be hand lings ru ti ner ved det 
en kel te sy ke hus; hvem som gir den, in di ka sjo-
ner, me di ka ment, do se ring, me to der for mus-
kel identifisering, smer te lind ring, se da sjons-
pro se dy rer og even tu el le ret nings lin jer for 
bo tu li num tok sin A-be hand lin gen.

Beg ge stu di e ne er god kjent av Re gio na le 
ko mi te er for me di sinsk og hel se fag lig forsk-
nings tek nikk (REK nr. 046�–�02).

Sta tis tikk
Pearsons khi kvad ratt est ble brukt for sam-
men lig ning av ka te go ris ke va riab ler. For skjel-
ler i an de ler mel lom sent re ne ble også ana ly-
sert med stan dar di ser te Pearsons residualer 
(12) samt blan det eff ekt-mo dell med lo gis tisk 
re gre sjon med bo tu li num tok sin A som av hen-
gig va ria bel og sen ter som til fel dig eff ekt, 
ujus tert, og jus tert for én og én av føl gen de 
kli nis ke va riab ler: grov mo to risk funk sjons -
nivå, fin mo to risk funk sjons ni vå, kjønn, al der 
ved re gist re ring, sub ty pe, gas tro sto mi, epi -
lepsi og kog ni sjon. Sta tis tisk sig ni fi kans ni vå 
ble satt til 5 %. SPSS 23 og Stata 15 ble brukt for 
å ana ly se re data.

Re sul ta ter

Del stu die 1
Av to talt 1  653 barn med ce re bral pa re se 
født 1999�–�2010 ble 1 414 (86 %) barn in klu dert 
(fi gur 1). Bar nas gjen nom snitts al der ved regi-

stering i Ce re bral pareseregisteret var 6,3 år 
(SD 1,8), og 59 % av bar na var gutt er. Av til leggs-
van s ker had de 326 barn (26 %) epi lep si, 165 
(13 %) gas tro sto mi og 286 barn (28 %) ut vik-
lings hem ning (av hen holds vis 1 277, 1 299 og 
1 017 barn med kom plett e re gist re rin ger).

I alt had de 775 (55 %) barn fått in tra mus ku-
læ re in jek sjo ner med bo tu li num tok sin A. Av 
dis se var 461 gutt er (56 %) og 314 jen ter (54 %) 
(p = 0,548). In jek sjo ne ne var gitt kun i un der-
eks tre mi te te ne hos 531 barn (70 %), kun i over-
eks tre mi te te ne hos 52 barn (7 %), mens 173 
(23 %) barn had de fått be hand ling i både over- 
og un der eks tre mi te te ne. Ta bell 1 vi ser uli ke 
be hand lin ger ved spas ti si tet. Baklofen, per-
oralt og intratekalt, ble kun gitt til hen holds-
vis 5 % og 3 % (ta bell 1). Rundt tre fi re de ler av 
de som fikk be hand lin gen var i grov mo to risk 
funk sjons ni vå V (data ikke vist).

An de len som fikk bo tu li num tok sin A var 
la ve re hos barn med dyskinetisk sub ty pe enn 

hos barn med spas tisk sub ty pe (p ≤ 0,001), og 
an de len som fikk bo tu li num tok sin A hos barn 
med spas tisk uni la te ral, var la ve re enn hos 
barn med spas tisk bi la te ral ce re bral pa re se 
(p = 0,032) (fi gur 2). Det var for skjel ler i an del 
barn som fikk bo tu li num tok sin A-be hand ling 
mel lom de uli ke ni vå ene av grov- og fin mo to-
risk funk sjon (p < 0,001 for beg ge). Be hand lin-
gen ble hyp pigst gitt til barn med grov mo to-
risk funk sjons ni vå III (fi gur 3) og til barn med 
fin mo to risk funk sjons ni vå III (fi gur 4). Kog ni-
ti ve ev ner, bruk av an ti epi lep tisk be hand ling 
og spi se vans ker var ikke av be tyd ning for om 
bar na had de fått bo tu li num tok sin A-be hand-
ling el ler ikke (data ikke vist).

Vi fant be ty de li ge for skjel ler i an de len barn 
som fikk bo tu li num tok sin A-be hand ling ved 
de uli ke ha bi li te rings sent re ne (Pearsons khi-
kvad ratt est med 20 fri hets gra der, p < 0,001) 
(ta bell 2). An de le ne va ri er te fra 38 % ved Hel se 
Førde til 80 % ved Hel se Stavanger. Va ria sjo nen 

Ta bell 1  Barn med ce re bral pa re se født i pe ri oden 1999–2010 som had de fått me di ka men tell spas ti si tets be hand ling og 
or to pe dis ke inn grep.

Type behandling
Mottatt behandling, 

n (%)
Barn med komplette 

opplysninger, n

Botulinumtoksin A 775 (55) 1 414

Baklofen peroralt 72 (5) 1 357

Baklofen intratekalt 44 (3) 1 406

Ortopediske inngrep 253 (18) 1 405

100
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Andel barn (%) 

Spastisk unilateral 
cerebral parese

(n = 651)

Spastisk bilateral  
cerebral parese

(n = 659)

Dyskinetisk cerebral 
 parese

(n = 104)

Fi gur 2  An del barn (%) per sub ty pe ce re bral pa re se født i pe ri oden 1999–-2010 som fikk be hand ling med bo tu li num tok-
sin A (N = 1 414).
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bruk te kun smer te stil len de (pa ra ce ta mol og 
lo kal ane ste si) og 18 sy ke hus bruk te både 
smer te stil len de og se da sjon.

Dis ku sjon

Stu di en vi ser at over halv par ten av alle barn 
med ce re bral pa re se i Norge har fått be hand-
ling med bo tu li num tok sin A-in jek sjo ner in-
nen seks års al der. An de len som fikk slik be-
hand ling, var størst hos de med spas tisk bi la-
te ral sub ty pe og økte med sti gen de grad av 
funk sjons ned sett el se frem til grov- og fin mo-
to risk funk sjons ni vå III, mens an de len var 
klart la ve re hos de med mest utt alt funk sjons-
ned sett el se (nivå V). Vi fant be ty de li ge va ria-
sjo ner i an de len barn som ble be hand let, do-
se ring, me to de for mus kel identifisering og 
bruk av se da sjon ved de uli ke ha bi li te rings-
sent re ne i Norge.

En mu lig for kla ring på de sto re for skjel le ne 
mel lom ha bi li te rings sent re ne i an de len barn 
som be hand les med bo tu li num tok sin A, 
 kun ne være at funk sjons ni vå ene og and re pa-
 sient  ka rak te ris ti ka va ri e rer mel lom ha bi li te-
rings sent re ne. Va ria sjo nen mel lom sent re ne 
for ble imid ler tid den sam me når vi jus ter te 
for dett e.

Styr ker i stu di en er bruk av data fra Ce re-
bral pareseregisteret som pros pek tivt re gist-
re rer pa si en ter. 88 % av alle barn med ce re bral 
pa re se er in klu dert i re gis te ret, og der med er 
po pu la sjo nen re pre sen ta tiv for alle barn med 
ce re bral pa re se i Norge (2). Det er imid ler tid 
en svak het at re gis te ret ikke in ne hol der opp-
lys nin ger om hvil ke musk ler som var be hand-
let med bo tu li num tok sin A, be hand lings -
inter vall, do se ring, kli nisk eff ekt av be hand-
lin gen og til leggs be hand ling som bruk av 
or to ser og fysio-/er go te ra pi.

Vi fant at an de len barn som fikk bo tu li num-
tok sin A-in jek sjo ner, var sam men lign bar med 
en tid li ge re norsk stu die (8). An de len barn 
be hand let med bo tu li num tok sin A i vår stu-
die er høy sam men lig net med en ny lig svensk 
stu die som fant at bare ca. en tre del av bar na 
i et na sjo nalt opp føl gings pro gram had de blitt 
be hand let ved 4�–�6 års al der (13). Vi kjen ner 
ikke til and re stu di er der man har sett på hyp-
pig he ten av bo tu li num tok sin A-be hand ling i 
en to tal po pu la sjon av barn med ce re bral pa-
re se. Vi fant imid ler tid at en mind re an del av 
bar na med grov mo to risk funk sjons ni vå V 
had de fått be hand ling i vår stu die (49 %) sam-
men lig net med hva som er fore slått i kon sen-
sus rap por ten fra 2009 (75�–�100 %) (5).

50�–�70 % av barn med ce re bral pa re se har på-

mel lom sent re ne for ble uend ret når vi jus ter te 
for de kli nis ke va riab le ne be skre vet i me to de-
de len (data ikke vist).

Del stu die 2
Re sul ta te ne ba se rer seg på 19 av 21 ha bi li te-
rings sent re som gav bo tu li num tok sin-A be-
hand ling ved eget sy ke hus.

Bare fem ha bi li te rings sent re had de ret-
nings lin jer som gjaldt in di ka sjo ner, mens 13 
had de ret nings lin jer for do se ring. Av de 13 
som had de ret nings lin jer for do se ring, bruk te 
syv ha bi li te rings sent re an be fa lin ger som opp-
rin ne lig ble pub li sert på en nett si de som ikke 
len ger ek si ste rer (www.wemove.org). Det fin-
nes imid ler tid tryk te ver sjo ner av dis se 
 er fa rings ba ser te an be fa lin ge ne. Alle sy ke hu-
se ne bruk te pre pa ra tet Bo tox, men øvre mak-
si ma le dose per be hand ling va ri er te fra 200 

til 600 en he ter, og mak si ma le dose per kilo 
var 10�–�25 en he ter. Dett e gjaldt for både barn 
med grov mo to risk funk sjons ni vå I–III og barn 
med grov mo to risk funk sjons ni vå IV–V.

Alle sy ke hu se ne ga bo tu li num tok sin A- 
behand ling i un der eks tre mi te te ne, hvor av 12, 
6, og 1 sy ke hus of test bruk te hen holds vis ul-
tra lyd, pal pa sjon og elek tro sti mu le ring for 
mus kel identifisering. To talt 14 sy ke hus ga 
 bo tu li num tok sin A-be hand ling i over eks tre-
mi te te ne, hvor av 8, 1 og 5 sy ke hus of test bruk-
te hen holds vis ul tra lyd, pal pa sjon og elek tro-
sti mu le ring for mus kel identifisering.

Uli ke ty per se da sjon og smer te stil len de ved 
bo tu li num tok sin A- in jek sjo ner for del te seg 
som føl ger: 8 sy ke hus bruk te of test nar ko se 
(≥ 50 % av be hand lin ge ne), 17 sy ke hus bruk te 
ben zo dia ze pi ner (ale ne el ler i til legg til an nen 
se da sjon), 3 sy ke hus bruk te lyst gass, 1 sy ke hus 

Ta bell 2  An tall (N) og an del barn (%) med ce re bral pa re se født i pe ri oden 1999–2010 som had de fått in jek sjo ner med 
 botu li num tok sin A ved alle 21 ha bi li te rings sent re ne for barn i Norge.

Habiliteringssenter
Fått botulinumtoksin 

N, (%) Totalt antall barn

Helse Stavanger 93 (80) 116

Sykehuset i Telemark 27 (71) 38

Sørlandet sykehus, Arendal 23 (68) 34

Sykehuset Innlandet, Oppland 32 (64) 50

Nordlandssykehuset Bodø 30 (61) 49

St. Olavs hospital 65 (59) 110

Kristiansund sjukehus 13 (59) 22

Sykehuset i Vestfold 51 (59) 87

Sykehuset Østfold 42 (58) 72

Sørlandet sykehus, Kristiansand 32 (56) 57

Helse Nord-Trøndelag 13 (54) 24

Helse Fonna1 11 (52) 21

Helse Bergen 58 (52) 111

Akershus universitetssykehus 88 (52) 169

Oslo universitetssykehus 60 (50) 120

Universitetssykehuset Nord-Norge 26 (50) 52

Ålesund sjukehus 17 (45) 38

Finnmarkssykehuset 6 (43) 14

Vestre Viken 50 (38) 130

Sykehuset Innlandet, Hedmark 27 (38) 71

Helse Førde1 11 (38) 29

Totalt 775 (55) 1414

1 Henviste til an net sy ke hus for be hand lin gen
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syn li ge år saks for kla rin gen på de sto re for-
skjel le ne i be hand lings prak sis som den ne 
stu di en vi ser.

Kon klu sjon

Vår stu die vi ser at bo tu li num tok sin A-be hand-
ling av spas ti si tet er ut bredt til barn med ce-
re  bral pa re se i Norge, men at det er sto re 
 va ria sjo ner i be hand lings prak sis. Re sul ta te ne 
ty der på at det er be hov for mer forsk nings-
ba sert kunn skap og for na sjo na le ret nings -
linjer slik at be hand lin gen kan bli mer li ke-
ver dig.

Mott att 28.6.2018, før s te re vi sjon inn sendt 5.12.2018, 
 godkjent 11.2.2019.

sere smer ter og å lett e stell, og vi kan spe ku -
lere på om barn med de mest al vor li ge mo to-
ris ke funk sjons ned set tel se ne er un der be-
hand let. Baklofen ble imid ler tid hyp pigst gitt 
til barn med grov mo to risk funk sjons ni vå V, 
men re la tivt få had de li ke vel fått slik be hand-
ling.

Fle re be hand lings ste der be nytt et kun pal-
pa sjon for mus kel identifisering selv om det 
er vist at pal pa sjon som me to de kan re du se re 
treff sik ker he ten. Det er der for an be falt at bo-
tu li num tok sin A- in jek sjo ner til barn bør set-
tes ultralydveiledet (4, 5).

Vi kan ikke med den ne stu di en sva re på hva 
det rett e be hand lings ni vå et skal være, og de 
kon sen sus ba ser te ret nings lin je ne for be hand-
ling som er pub li sert, er i stor grad er fa rings-
ba sert og lite spe si fik ke (4–6). Mang len de 
kunn skaps ba ser te ret nings lin jer for bo tu li-
num tok sin A-be hand ling er den mest sann-

vir ket hånd funk sjon (14), men bare 30 % av 
bar na i vår stu die had de fått bo tu li num tok sin 
A i over eks tre mi te te ne. Dett e er tan ke vek -
kende, da en kunn skaps over sikt i 2013 vis te at 
slik be hand ling i over eks tre mi te te ne i kom-
bi na sjon med er go te ra pi har best do ku men-
tert eff ekt (15).

Ko mor bi di tet og en høy ere to tal dose bo tu-
li num tok sin A kan øke ri si ko for kom pli ka sjo-
ner og bi virk nin ger ved be hand lin gen, og 
barn med mer al vor lig funk sjons ned sett el se 
(grov mo to risk funk sjons ni vå IV og V) og ko-
mor bi di tet sy nes å ha økt ri si ko for al vor li ge 
bi virk nin ger (1, 6, 9). For kla rin gen på at barn 
med dår ligst mo to risk funk sjon sjeld ne re ble 
be hand let med bo tu li num tok sin A, kan der-
for skyl des at man er mer redd for al vor li ge 
bi virk nin ger hos den ne grup pen (4, 5). In di-
ka sjo nen for å be hand le barn med mest al vor-
lig funk sjons ned sett el se er van lig vis å re du -
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HÅ KON REIKVAM
Me di sinsk av de ling
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

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

JAKOB DAL GAARD
Me di sinsk av de ling
Dram men sju ke hus

Be hand ling av akutt mye lo gen 
leu ke mi hos eld re

Akutt mye lo gen leu ke mi er ei grup pe 
ag gres si ve, ma lig ne blodsjukdom-
mar som rammar alle al ders grup-
per, men er vanlegast hos eld re over 
65 år. Nyare behandlingsmetodar 
og nyare fors king in di ke rer at eld re 
pasientar også kan pro fitt e re på 
meir ak tiv be hand ling.

Akutt mye lo gen leu ke mi er ei grup pe ma lig ne 
blodsjukdommar med om lag 150 nye til fel le 
årleg i No reg. Me di an al der ved dia gno se tids-
punk tet er 70 år, men sjukdom men kan ram-
me alle al ders grup per (1). År sa ka til akutt mye-
lo gen leu ke mi er oftast ukjend (1), men kan 
opp stå ett er tidlegare strå le te ra pi og kje mo-
te ra pi for annan ma lign sjukdom el ler ett er 
ini tial dia gno se med meir låggradig ma lign 
he ma to lo gisk sjukdom (1).

Yng re pasientar vil i all hovudsak bli be-
hand la med ku ra tiv in ten sjon med in ten sivt 
kje mo te ra pi re gi me, even tu elt sup plert med 
avsluttande stam cel le trans plan ta sjon. Me dan 
ein tidlegare re ser ver te den ne be hand lin ga til 
pasientar un der 60�–�65 år, er ein no blitt merk-

sam på at også ein del eld re pasientar kan tole 
og der med ha nytt e av slik be hand ling.

Sjukdomsstabiliserande be hand ling har dei 
siste ti å ra kome som eit nytt be hand lings kon-
sept ved akutt mye lo gen leu ke mi. Den ne ku-
re rer ikkje sjukdom men, men kan for len ge 
le ve ti da og livs kva li te ten. I dag bør der for dei 
al ler fles te pasientane med ny dia gnos ti sert 
akutt mye lo gen leu ke mi vurderast for ei el ler 
anna form for be hand ling. Ar tik ke len byg ger 
på eit ikkje-sy ste misk utval av litt e ra tur samt 
forfattarane sine eigne erfaringar og vurderin-
gar i sam svar med na sjo na le ret nings lin jer (2).

Kli nisk bilete, dia gnos tikk  
og klas si fi se ring
Det kli nis ke biletet ved akutt leu ke mi er oftast 
kjenneteikna ved symp tom på raskt progre-
dierande bein margs svikt, med ane mi, blø-
dingstendens ved trom bo cy to pe ni og in fek-
sjons ten dens ved nøytropeni. Det ge ne rel le 
kri te ri et for dia gno sen akutt mye lo gen leu -
kemi er at minst 20 % av alle kjernehaldige 
cel ler i bein mar gen er myeloblastar (3). Bein-
margsaspirat og mor fo lo gisk vur de ring av 
May-Grünwald-Giemsa-farga pre pa rat ut ført 
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av lege med kom pe tan se i både utt ak av as pi-
rat og mik ro sko pisk vur de ring er der for ob li-
gat og bør bli gjort snarleg også hos eld re 
pasientar. Immunfenotyping av beinmargs-
aspirat ved væskestraumcytometri i til legg til 
ge ne tisk ana ly se av bein mar gen bør der for 
gjerast. Det før s te vil vere vik tig for å sik re dia-
gno sen, me dan det siste kan ha betyding for 
val av be hand lings stra te gi.

Ini tial vur de ring  
før be hand ling
Vedrørande be hand ling kan akutt mye lo gen 
leu ke mi delast inn i to hovudgrupper: akutt 
promyelocyttleukemi og and re for mer for 
akutt mye lo gen leu ke mi. Akutt promyelocytt-
leukemi er tidlegare omtala i Tids skrif tet (4) 
og vil ikkje bli nærmare drøfta her. Den ne 
forma kan behandlast re la tivt skånsamt og 
med ku ra tiv in ten sjon også hos eld re (4). For 
and re un der grup per av akutt mye lo gen leu-
ke mi er den einaste ku ra ti ve til nær min ga 
kurar med in ten siv kje mo te ra pi, even tu elt 
med påfølgjande al lo gen stam cel le trans plan-
ta sjon. Nyare fors king vi ser at utvalde elles 
fris ke eld re pasientar kan pro fitt e re på slik 
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in ten siv be hand ling, men ein skal i alle høve 
vere varsam med slik be hand ling hos pasien-
tar over 75 år, og det er li ten grunn til å tru at 
pasientar over 80 år har nyt te av in ten siv 
 be hand ling (5).

For dei som ikkje er kandidatar for in ten siv 
be hand ling, finst be hand lings al ter na tiv som 
ikkje blir rekna som ku ra ti ve, men som kan 
sta bi li se re sjukdom men og der med for len ge 
li vet. Pro gno se og re spons på uli ke behandlin-
gar er av hen gi ge av type ge ne tis ke endringar 
i leu ke mi cel le ne hos kvar en kelt pa si ent og 
pa si ent re la ter te faktorar som al der og ko mor-
bi di tet. Studiar har vist at pro gno sen hos 
 eld re pasientar ikkje blir for rin ga om ein av-
ventar opp start av be hand ling inn til ini tial 
dia gnos tikk og vur de ring er klar (6).

I No reg nyttar ein Eu ro pean Leukemia Net 
(ELN) si risikostratifisering av dei ge ne tis ke 
av vi ka. Ba sert på kro mo som av vik og mutasjo-
nar i dei leukemiske cel le ne de ler den ne risi-
kostratifiseringa pasientane inn i tre pro gno-
se  grup per: god, in ter me di ær og dårleg (7). 
Det er vik tig å un der stre ke at uguns ti ge ge ne-
tis ke av vik førekjem hyppigare hos eld re og 
at dett e sannsynlegvis i seg sjølv er ein pre dik-
tor for den dårlege pro gno sen. Det er også 
vik tig å kart leg ge den ge ne rel le hel se til stan-
den og av kla re ko mor bi di tet som vil påverke 
behandlingsvala. Stan dar di ser te skå rings -
system for eva lue ring av funk sjons ni vå og 
ko mor bi di tet er ut vik la (1).

In ten siv kje mo te ra pi  
og stam cel le trans plan ta sjon
Når dia gno sen akutt mye lo gen leu ke mi er 
stilt, må det bli tatt stil ling til om pa si en ten 
er tent med in ten siv in duk sjons be hand ling. 
Ini tialt er må let å opp nå sjuk doms kon troll 
(re mi sjon) med mor fo lo gisk nor ma li se ring 
av bein mar gen og fråvær av cytopeniar utan 
trans fu sjons te ra pi (1, 7). For å opp nå kom plett 
re mi sjon må ein gi kje mo te ra pi med så høg 
dose in ten si tet at be hand lings re la ter te kom-
plikasjonar kan bli livstruande. Med op ti mal 
støtt e te ra pi er te ra pi re la tert mor ta li tet låg for 
yng re pasientar (< 5 %), men aukar med sti-
gande al der (8). Dia gnos tikk og be hand ling 
av pasientar som får in duk sjons be hand ling, 
skal der for all tid skje ved he ma to lo gisk sek-
sjon på uni ver si tets sju ke hus el ler sen tral sju-
ke hus med ei gen sek sjon for blodsjukdom-
mar, gode blodbankressursar, forsvarleg vakt-
kom pe tan se og ade kvat in ten siv ka pa si tet.

Eld re pasientar har meir ko mor bi di tet, toler 

be hand lin ga dårlegare, og sjukdom men re-
spon de rer ofte dårlegare på be hand ling enn 
hos dei yng re (9). Trass i dett e har ein i lø pet 
av det siste ti å ret blitt merksam på at også 
 eld re pasientar kan tole og ha nytt e av meir 
in ten siv be hand ling (10). For pasientar med 
god funk sjons sta tus og lite ko mor bi di tet, spe-
si elt der som dei ikkje tilhøyrer ei dårleg pro-
gno se grup pe ut frå ge ne tisk risikostratifise-
ring, bør slik be hand ling vurderast sjølv med 
al der opp mot 80 år (10) (fi gur 1). Eit re la tivt 
en kelt og my kje brukt sy stem for å vur de re 
funk sjons sta tus er frå Eas tern Co op er a tive 
 Oncology Group (ECOG) (1). For pasientar med 
ein ECOG-skår > 2 vil ein vere tilbakehalden 
med å an be fa le in ten siv be hand ling. Eld re pa-
sientar utan vesentleg ko mor bi di tet og god 
funk sjons sta tus kan der imot tole slik be hand-
ling med re la tiv låg be hand lings re la tert mor-
ta li tet. Studiar frå Sve ri ge har vist at in ten sivt 
be hand la eld re pasientar kan få auka le ve tid, 
og eit mindretal kan opp nå ku ra sjon (5).

Sjølv ved opp nådd re mi sjon vil pasientar 
med in ter me di ær el ler uguns tig pro gno se ha 
re la tivt stor ri si ko for til ba ke fall. Ein bør der-
for vur de re al lo gen stam cel le trans plan ta sjon 
for pasientar inn til 70�–�75 år. Nytt e av al lo gen 
stam cel le trans plan ta sjon må all tid vegast 
opp mot ri si ko for te ra pi re la tert mor ta li tet 
(11). Dett e gjeld særleg eld re pasientar med 
ko mor bi di tet el ler på vis te ge ne tis ke av vik 
som pre di ke rer svært dårleg re spons på be-
hand ling og der med små sjansar for lang tids-
over le ving (7, 11).

Sjukdomsstabiliserande 
 be hand ling
Hos en kel te pasientar står ikkje ri si ko en ved 
in ten siv te ra pi i rimeleg for hold til sannsynet 
for å opp nå meiningsfull eff ekt av be hand -
linga. Dett e kan vere pasientar over 80 år el ler 
yng re pasientar med and re alvorlege sjuk-
dommar. Ein bør også vere meir tilbakehal-
den med in ten siv be hand ling hos pasientar 
der ein av er fa ring veit at ein sjeldan opp når 
re mi sjon, for eks em pel ved uguns ti ge ge ne-
tis ke av vik (12). Meir skånsame be hand lings-
al ter na tiv er ofte det beste al ter na ti vet for 
eld re pasientar som ein ikkje ventar at vil tole 
in ten siv be hand ling, dvs. har ein uak sep ta bel 
høg ri si ko for be hand lings re la tert mor ta li tet. 
Slik be hand ling gir sjeldan re mi sjon, men 
håp om ei tids av gren sa sjukdoms sta bi li se ring 
og der med auka over le ving med ak sep ta bel 
livs kva li tet. Be hand lin ga kan bli gitt ved lo kal-

sju ke hus, even tu elt i sam råd med uni ver si-
tets sju ke hus, og pasientane kan der med unn-
gå unø dig rei se tid og hos pi ta li se ring. Det er 
vik tig å un der stre ke at ein li ke vel snakkar om 
ei re la tivt kort for ven ta le ve tid for ma jo ri te ten 
av des se pasientane.

Hypometylerande be hand ling
Hypometylerande be hand ling verkar ved å 
hem me en zy met DNA-metyltransferase. Dett e 
gir genhypometylering som med fø rer re ak ti-
ve ring av gen som vidare leier til pro gram-
mert cel le død (apop to se). To me di ka ment er 
god kjent i No reg, azacitidin og decitabin, og 
des se har i fleire studiar vist å vere eit godt be-
hand lings al ter na tiv hos eld re pasientar (13). 
Azacitidin blir rekna som førsteval spe si elt ved 
ge ne tis ke av vik som pre di ke rer dårleg pro gno-
se (13). Decitabin vis te i ein stu die å ha ein sta-
biliserande eff ekt spe si elt hos pasientar med 
mu ta sjon i TP53-ge net, og den ne be hand lin ga 
kan der for vere eit al ter na tiv for slike utvalde 
pasientar (14). Der som azacitidin ikkje fun ge-
rer som for ven ta, kan nokre unn taks vise pa-
sientar ha nytt e av decitabin, men på ge ne rell 
ba sis bør ein vere varsam med ein slik prak sis, 
då biverknadane ikkje er ubetydelege og sann-
synet for be hand lings eff ekt er svært lågt.

Lite tok sisk kje mo te ra pi re gi me
Lågdose cytarabin gir inn til 20 % kom plett 
 re mi sjon hos tidlegare ube handla pasientar, 
men for ven ta eittårsoverleving ligg ber re på 
om lag 25 %, og åttevekersoverleving er 60 % 
(15, 16). Den ne be hand lin ga har in gen eff ekt 
ved ge ne tis ke av vik som pre di ke rer dårleg 
pro gno se (15). Be hand lin ga blir ofte to le rert 
bra og kan bli gitt po li kli nisk som sub ku ta ne 
injeksjonar (15). Det er li ke vel ri si ko for å bli 
hos pi ta li sert grunna fe bril nøytropeni og be-
hov for in tra ve nøs væs ke, an ti bio ti ka og trans-
fusjonar.

Anna sjukdomsstabiliserande  
be hand ling
Fleire kli nis ke studiar har vist at be hand ling 
med kontinuerleg lågdosert valproat og inter-
mitterande alltransretinsyre (ATRA) med to 
ve kers syk lus kvar 4�–�6 veke, kan auke plate-
talet og re du se re blød nings ri si ko en. Den ne 
eff ek ten ser ein først ett er om lag tre ve kers 
be hand ling, og den kan vare frå nokre få 
 ve ker og inn til eit år. Slik be hand ling kan 
kombinerast med and re be hand lings al ter na-
tiv. Be hand lin ga kan også ha eff ekt hos pa-
sientar med sjukdom as so siert med dårleg 
pro gno se (17, 18), den gir lite biverknader og 
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Fi gur 1  For slag til ut grei ings- og be hand lings al go rit me for pasientar over 65 år med akutt mye lo gen leu ke mi.
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al ter na tiv innan leu ke mi retta be hand ling. Ein 
bør i dag ha ei meir ak tiv til nær ming til 
 den ne pa si ent grup pa, og eit fleirtal av pasien-
tane kan pro fitt e re på ei form for leu ke mi-
retta be hand ling. Framleis vil lang tids pro gno-
sen for den ne pa si ent grup pa vere dårleg, men 
be hand ling som kan gi for len ga le ve tid med 
god livs kva li tet, kan og bør truleg bli vur dert 
også hos dei fles te eld re pasientar med akutt 
mye lo gen leu ke mi.

Vi tak kar Hel se Vest, Kreft for en in gen, Ca ro li ne Mu sæ us 
Aarsvolds Fond og Øy vinn Møl bach-Petersens Fond for 
støtt e til fors kin ga.

Mott att 5.10.2018, før s te re vi sjon sendt inn 3.1.2019, 
 godkjent 23.1.2019.

tuelt også pal lia tiv be hand ling. Det te må 
gjerast i sam råd med pa si ent, pårørande og 
anna in vol vert hel se per so nell (19). Eit mindre-
tal av pasientane vil ut frå ei to tal vur de ring 
ikkje vere ak tu el le for ver ken in ten siv el ler 
ikkje-in ten siv be hand ling. Pasientane bør 
kun ne vere mest mogeleg heime, handsamast 
i sam ar beid med fast le ge og hei me ba ser te 
tenester og så langt råd er få be hand ling po-
li kli nisk med blod pro dukt og an ti bio ti ka ved 
be hov.

Kon klu sjon

Akutt mye lo gen leu ke mi hos eld re har tra di-
sjo nelt vore as so siert med kort le ve tid og få 

pasientane kan følgjast po li kli nisk. Den ne be-
hand lin ga bør der for reknast som eit al ter na-
tiv i den pal lia ti ve te ra pi en (17, 18).

Ved uni ver si tets sju ke hu sa vil ein ofte ha 
pågåande kli nis ke studiar for pasientar med 
akutt mye lo gen leu ke mi som ikkje er kandi-
datar for in ten siv be hand ling. Der som ein 
pa si ent ønskjer slik eks pe ri men tell be hand-
ling, kan ein ta kon takt med ak tu elt uni ver si-
tets sju ke hus med spørs mål om det har på-
gåande kli nis ke studiar som det vil vere mei-
ningsfylt for pa si en ten å bli in klu dert i.

Understøttande og pal lia tiv be hand ling
Pasientane får ofte grad vis dårlegare all menn-
til stand, og det er an sva ret til den behand-
lande le gen å av slutt e leu ke mi retta og even -
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Es sen si ell tre mor

Es sen si ell tre mor ram mer nes ten 1 % 
av be folk nin gen og kan være svært 
hem men de. Fort satt er mye uklart 
rundt pa to fy sio lo gi, mil jø fak to rer 
og ge ne tis ke år sa ker. Sann syn lig vis 
rom mer dia gno sen fle re for skjel -
lige til stan der. Vi gir her en opp da-
tert over sikt over es sen si ell tre mor, 
me di ka men tell og nev ro ki rur gisk 
be hand ling samt gjen nom gang av 
for slag til nye de fi ni sjo ner for tre mor 
ge ne relt og es sen si ell tre mor spe si elt.

Es sen si ell tre mor er en av de van -
ligste nev ro lo gis ke syk dom me ne, 
med en an slått pre va lens på nes ten 
1 % og øken de med al der (1). Tra di-
sjo nelt ble es sen si ell tre mor opp fat-
tet som en monosymptomatisk 

syk dom med ak sjons tre mor, men uten and re 
nev ro lo gis ke symp to mer. Vi vet nå at til stan-
den kan være mer kom pleks, med fle re mo to-
ris ke og ikke-mo to ris ke symp to mer (2). En 
over sikt over es sen si ell tre mor ble pub li sert i 

Tids skrif tet i 2008 (3). Si den den gang er det 
blitt in tro du sert en ny sykdomsklassifikasjon, 
og vi har fått fle re og bedre al ter na ti ver til nev-
ro ki rur gisk be hand ling. Vi gir her en opp da-
tert kli nisk over sikt over til stan den. Ar tik ke-
len byg ger dels på for fatt er nes egne er fa rin-
ger, dels på lit te ra tur søk i PubMed, der et 
skjønns mes sig ut valg av re le van te ar tik ler om 
dia gnos tikk, etio lo gi, pa to fy sio lo gi, de fi ni sjon 
og be hand ling ett er 2007 er in klu dert.

Kli nisk pre sen ta sjon

Es sen si ell tre mor kjen ne teg nes van lig vis av 
bi la te ral ak sjons tre mor der po si sjons tre mor 
er mest utt alt. Tre mo ren de bu te rer nes ten all-
tid i ar me ne, men kan spre seg til å in klu de re 
hode tre mor hos en tre del av pa si en te ne. Fre-
kven sen er ofte 6�–�12 Hz, men kan avta ved 
 al der (ned mot 4 Hz). Tre mor i kje ve, stem me, 
bein og truncus kan fore kom me, og tre mo ren 
dem pes ofte ved al ko hol inn tak. Til leggs sym-
p to mer kan in klu de re pos tu ral usta bi li tet, 
mild atak tisk gan ge, opp styk ke de føl ge be ve-
gel ser med øy ne ne og unor mal mo to risk 
 ti ming samt sen so ris ke for and rin ger, kog ni tiv 
svikt og psy kia tris ke pla ger som angst, de pre-
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sjon og søvn pro ble mer (4). Tre mo ren kan 
også være he te ro gen, dvs. alle ty per ak sjons-
tre mor (pos tu ral-, iso me trisk-, ki ne tisk- og 
in ten sjons tre mor) kan fore kom me, og noen 
pa si en ter har også hvile tre mor. Tre mo rens 
fre kvens og am pli tu de va ri e rer mel lom pa -
sien ter, men kan også va ri e re mel lom for skjel-
li ge eks tre mi te ter hos sam me per son (2).

Til stan den ram mer beg ge kjønn. Man ge 
har bare be gren se de pla ger, og dia gno sen blir 
ofte ikke stilt. Bare en mind re an del av pa si en-
te ne har in ten sjons tre mor, men dis se pa si en-
te ne er ofte mest pla get. Es sen si ell tre mor kan 
da re pre sen te re et be ty de lig han di kap som 
med fø rer ule se lig hånd skrift og pro ble mer 
med å spi se, drikke, kle på seg og and re dag-
li ge ak ti vi te ter.

De but al der og pro gre die ring

De but al der va ri e rer be ty de lig, fra sped barns-
al der til over 80 år. En bi mo dal dis tri bu sjon 
av de but al der med én topp tid lig i li vet og én 
se ne re er fore slått (5). Det sy nes å være for-
skjell mel lom pa si en ter med tid lig og sen 
 de but: Es sen si ell tre mor med høy ar ve lig het 
(fa mi li ær es sen si ell tre mor) sy nes å ha la ve re 
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de but al der og høy ere føl som het for al ko hol. 
Den eld re grup pen (over 45 år) har ofte spo-
ra disk opp tre den de tre mor med til leggs-
symp to mer som kog ni tiv svikt, de mens og 
økt mor ta li tet. Den ne progredierer gjer ne 
ras ke re enn hos dem med tid lig de but (un der 
25 år), og har et kli nisk bil de mer likt nev ro-
de ge ne ra ti ve syk dom mer (6). Det har blitt 
fore slått at tre mor hos eld re (for eks em pel 
over 70 år) hel ler bur de dia gnos ti se res som 
al ders re la tert tre mor, og at iso lert tre mor som 
opp står i høy al der, ikke bør opp fatt es som 
es sen si ell tre mor (7). Li ke vel er det usik kert 
om al ders re la tert tre mor bør skil les fra es sen-
si ell tre mor, og i så fall hvor al ders gren sen 
skal sett es (8).

Pa to fy sio lo gi

Vi har fort satt in gen god pa to fy sio lo gisk for-
kla ring på es sen si ell tre mor. Tro lig drei er det 
seg om fle re for skjel li ge til stan der, men ce re-
bel lum er tro lig in vol vert. Noen me ner es sen-
si ell tre mor skyl des en de ge ne ra tiv pro sess i 
ce re bel lum, and re har fore slått dys funk sjon i 
purkinjecellene (9). En kel te pa to lo gis ke stu-
di er har be skre vet funn i lil le hjer nen og hjer-
ne stam men, men re sul ta te ne har vært van s-
ke li ge å re pro du se re. Den van lig ste pa to fy sio-
lo gis ke teo ri en er at tre mo ren skyl des pa to lo-
gisk oscil le ren de ak ti vi tet i nev ro na le nett verk 
som in vol ve rer ce re bel lum, hjer ne stam me, 
thalamus samt sen so risk og mo to risk cor tex 
(9). Det er uklart hvor sel ve ge ne ra to ren for 
den ryt mis ke ak ti vi te ten sitt er.

Ge ne tikk og ar ve lig het

Både ge ne tisk va ria sjon og mil jø fak to rer bi-
drar sann syn lig vis til es sen si ell tre mor. Til-
stan den opp trer ofte fa mi li ært, og i man ge 
fa mi li er vir ker det som at syk dom men ned -
arves au to so malt do mi nant. Stu di er av fa mi-
li ær opp hop ning av syk dom men har vist at 
førs te grads slekt nin ger av per so ner med es-
sen si ell tre mor har fem gan ger økt sann syn-
lig het for ut vik ling av syk dom men sam men-
lik net med den ge ne rel le be folk nin gen, og 
tvil ling stu di er har an ty det høy ar ve lig het av 
syk dom men (10). Li ke vel har ge ne tis ke stu  dier 
vist seg å være svært ut ford ren de. Tid li ge fa-
mi lie stu di er iden ti fi ser te fle re gen om rå der 
med mu li ge syk doms ge ner (ETM1�–�3), men re-
sul ta te ne har ikke blitt gjen fun net i se ne re 
un der sø kel ser (10). Ge ne tis ke as so sia sjons stu-

di er har iden ti fi sert ge ne tisk va ria sjon i to 
gen om rå der as so siert med es sen si ell tre mor 
(LINGO1 og SLC1A2), men også her mang ler 
stør re stu di er som be kref ter fun ne ne (10). Det 
er et stort pa ra doks at det er så få kjen te ge ne-
tis ke år sa ker til es sen si ell tre mor når syk dom-
men til sy ne la ten de har så høy grad av ar ve lig-
het. Dett e er tro lig en føl ge av at det er gjen-
nom ført re la tivt få stør re stu di er sam men 
med ge ne tisk he te ro ge ni tet, alt så at man ge 
ge ner kan for år sa ke sam me kli nis ke til stand.

Nye de fi ni sjons for slag

Det he te ro ge ne kli nis ke bil det har van ske lig-
gjort en pre sis de fi ni sjon. På man ge må ter 
kan es sen si ell tre mor opp fatt es som en pa ra-
ply dia gno se (9). Task Force on Tre mor i The 
International Parkinson and Move ment Dis-
or der Society (MDS) har pub li sert nye ret-
nings lin jer for tremorklassifikasjon (11). For å 
skille mel lom for skjel li ge for mer for og år -
saker til skjel ving, fore slår de at tre mor be skri-
ves over fle re ak ser. Klas si fi ka sjo nen bør så le-
des in ne hol de in for ma sjon både om kli nis ke 
ka rak te ris ti ka (anam ne se, tremortype, and re 
kli nis ke tegn og la bo ra to rie funn) og om etio-
lo gi (er ver vet, ge ne tisk el ler idio pa tisk). Tre-
mor uten and re kli nis ke funn kal les iso lert 
tre mor, tre mor sam men med and re syk dom-
mer el ler tegn kal les kom bi nert tre mor (11).

Når det gjel der es sen si ell tre mor, fore slås 
det å skille mel lom to for mer: es sen si ell tre-
mor og es sen si ell tre mor pluss (11). Be teg nel-
sen es sen si ell tre mor pluss bru kes om en tre-
mor med ka rak te ris ti ka som ved es sen si ell 
tre mor, men der det i til legg er and re nev ro-
lo gis ke tegn av usik ker be tyd ning. Eks emp ler 
på dett e er affi  sert tå-hæl-gan ge, dys ton hold-
ning, svek ket hu kom mel se el ler and re be-
skjed ne nev ro lo gis ke tegn som ikke er til-
strek ke li ge til å gi en an nen dia gno se. Es sen-
si ell tre mor med hvile tre mor blir klas si fi sert 
som es sen si ell tre mor pluss (11).

Ram me 1 vi ser hvil ke kri te ri er som må være 
opp fylt for å stil le dia gno sen es sen si ell tre-
mor, og hvil ke symp to mer og tegn som ute-
luk ker dia gno sen.

Dia gno se

En pre sis dia gno se har vært van ske lig for di 
det har mang let gode in klu sjons- og eks klu-
sjons kri te ri er. Dess uten kan symp to mer ved 
and re diff e ren si al dia gno ser være van ske lig å 

opp da ge, for eks em pel dys to ni ved dys ton tre-
mor. And re diff e ren si al dia gno ser er Parkin-
sons syk dom, nev ro pa tisk tre mor og psy ko-
gen tre mor. Dess uten kan både fy sisk og psy-
kisk stress samt le ge mid del bi virk nin ger og 
en rek ke ge ne ra li ser te til stan der og syk dom-
mer føre til for ster ket fy sio lo gisk tre mor (12). 
Dia gno sen er kli nisk. Blod prø ver (thyroidea-
funksjon) og bil de dia gnos tikk (ce re bral MR, i 
en kel te til fel ler DaTSCAN) kan bi dra til å ute-
luk ke ak tu el le diff e ren si al dia gno ser, men kan 
ikke be kref te dia gno sen es sen si ell tre mor.

Be hand ling

Før s te lin je be hand ling er den ikke-se lek ti ve 
be ta blok ke ren propranolol el ler primidon 
(som ikke er re gist rert for bruk i Norge). I kon-
trol ler te stu di er har propranolol hatt god 
 eff ekt i døgn do ser på 120�–�240 mg, primidon i 
do se ne 250�–�750 mg (12). Rundt 50 % av pa si en-
te ne opp le ver god re duk sjon av tre mor med 
me di ka men tell be hand ling. Det er gjer ne de 
med la ve re tremoramplitude som har best 
eff ekt, mens pa si en ter med in ten sjons tre mor 
ofte re spon de rer dår li ge re på be hand ling (9). 
Det fin nes bare spar som do ku men ta sjon på 
eff ekt av and re pre pa ra ter, slik som to pi ra mat, 
gabapentin, ben zo dia ze pi ner og and re be ta-
blok ke re (12). Ved plag som hode tre mor er 
 lo kal injeksjonbehandling med bo tu li num-
tok sin ak tu elt.

For en kel te pa si en ter med me di ka ment -

Ram me 1

Forslag til diagnostiske kriterier  
for essensiell tremor (11).

Diagnostiske forutsetninger

Isolert tremorsyndrom med bilateral 
 aksjonstremor i overekstremitetene

Minimum tre års varighet

Med eller uten tremor andre steder  
(slik som i hodet, stemmen, under-
ekstremitetene)

Ingen andre nevrologiske tegn som ataksi, 
dystoni eller parkinsonisme

Symptomer og tegn som utelukker 
 diagnosen

Isolerte fokale tremorer (hode, stemme)

Ortostatisk tremor med en frekvens > 12 Hz

Oppgave- og posisjonsspesifikk tremor

Rask debut og trinnvis forverring
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resistent og in va li di se ren de tre mor kan nev-
ro ki rur gisk be hand ling med dyp hjer ne sti-
mu le ring være ak tu elt (13). Sti mu le ring av 
Vim-kjer nen i thalamus har gitt gode re sul ta-
ter ved es sen si ell tre mor, med ved va ren de 
be hand lings eff ekt og god pa si entt il freds het 
(14). Ka sui stik ker og små pa si ent se ri er in di ke-
rer at sti mu le ring av et nytt mål om rå de i zona 
incerta øverst i hjer ne stam men kan være 
bedre for noen pa si en ter. I en på gå en de, ran-
do mi sert stu die ved Oslo uni ver si tets sy ke hus 
sam men lik nes nå dis se to mål om rå de ne di-
rek te (In ger Ma rie Skogs eid og Nad ja Kvern-
mo, per son lig med de lel se). Tek no lo gisk vi de-
re ut vik ling av dyp hjer ne sti mu le ring med 
opp lad ba re batt e ri er har for len get le ve ti den 
av im plan ta te ne med mang fol di ge år, og nye 
elek tro der til la ter å di ri ge re strøm men i øns-
ket ret ning for å bedre sti mu le rings eff ek ten 
og for å unn gå plag som me bi virk nin ger, for 
eks em pel fra nær lig gen de capsula interna 
 (fi gur 1).

Ul tra lyd ba sert talamotomi er en ny me to de 
som er tatt i bruk i en kel te land (15). Med MR-
vei led ning bru kes ul tra lyd til å lage en per ma-
nent var me ska de i hjer ne ve vet i thalamus. 
Dis se termoablasjonene til sva rer de ska de ne 
som ble in du sert ved le sjons kir ur gi mot tre-
mor på slutt en av 1900-tal let, før dyp hjer ne-
sti mu le ring ble in tro du sert. Ulem pen er at 
pa si en te ne blir på ført en per ma nent hjer ne-
ska de, og ska de av til gren sen de capsula in-
terna kan gi va ri ge nev ro lo gis ke ut fall. Ved -
varen de gang for styr rel se ett år ett er be hand-
ling er rap por tert hos 9 % (12, 15). En åpen bar 
for del er imid ler tid at be hand lin gen ikke 
kre ver in va siv kir ur gi. Der for kan me to den 
bru kes også hos pa si en ter med kon tra in di ka-
sjo ner mot nev ro ki rur gi. Be hand lin gen kre-
ver dyre in ves te rin ger og er fore lø pig ikke tatt 
i bruk i Norge, men kan være ak tu elt hos  eld re 
og multimorbide pa si en ter med in va li di se-
ren de tre mor.

Kon klu sjon
Es sen si ell tre mor er fort satt en kli nisk dia -
gnose, og vi mang ler en god etio lo gisk for kla-
ring. Tro lig drei er det seg om fle re uli ke til stan-
der med for skjel li ge år sa ker. Den nye klas si fi-
ka sjo nen av tre mor, der man blant an net leg-
ger vekt på om tre mor er iso lert el ler kom bi-
nert med and re symp to mer og tegn, kan være 
til diff e ren si al dia gnos tisk nytt e (11). Ved tre-
morutredning vil det der for være vik tig med 
full sten dig anam ne se samt grun dig nev ro lo-
gisk un der sø kel se for å klar gjø re om det er 
snakk om en iso lert tre mor el ler om det er en 
kom bi nert tre mor som er ledd i en an nen syk-
doms til stand. Me di ka men tell be hand ling kan 
hjelpe man ge, og i al vor li ge til fel ler kan nev-
ro ki rur gisk be hand ling være et al ter na tiv.

Ar tik ke len er del vis ba sert på en klau su lert stu dent opp -
gave ved før s te for fatt er.

Mott att 19.11.2018, før s te re vi sjon inn sendt 25.2.3019, 
 godkjent 13.3.2019.

Fi gur 1  Foto fra pro gram me rings en he ten som vi ser en seg men tal elek tro de for dyp hjer ne sti mu le ring, der sti mu le ring skjer bare i én sek tor for å di ri ge re strøm men i øns ket ret ning.
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KA RO LI NE FLENGS RUD
er me di sin stu dent.
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En mann i 70-åre ne med  
rygg margs ska de, fe ber  
og de li ri um

En eld re mann på dro seg en cer vi kal 
rygg margs ska de ett er et fall i trap-
pen. Re ha bi li te rings pro ses sen ble 
for sin ket av sta di ge in fek sjo ner med 
få kli nis ke funn. Rygg margs ska de 
om fatt er også ska de på in ner va sjo-
nen til ind re or ga ner, og gjør at akutt 
syk dom kan pre sen te re seg an ner -
ledes enn nor malt.

En mann i 70-åre ne med Bekh te revs syk-
dom, dia be tes type 2 og ko ro nar syk-
dom ble inn lagt på kir ur gisk av de ling 
ved lo kal sy ke hu set ett er et fall i en 
trapp. Ved inn komst til akutt mott ak 
var han be visst og orien tert, men  hadde 

in gen mo to risk re spons i over- el ler un der eks tre-
mi te ter. Det var frie luft vei er, re gel mes sig normo-
frekvent puls og blod trykk på 80/60 mm Hg. CT 
av ho det, nak ken, tho rax, ab do men og bek ke net 
ett er trau me pro to koll vis te en columnafraktur i 
nivå C4–C5. Ett er CT-un der sø kel sen ble pa si en ten 
ukontaktbar. Blodgassmåling vis te re spi ra to risk 
aci do se, og det var mis tan ke om hy po ven ti la sjon. 
Pa si en ten ble umid del bart in tu bert. Sup ple ren de 

CT ca put med an gio gra fi vis te in gen tegn til trau-
ma tisk blød ning, men der imot opp hørt sir ku la-
sjon i beg ge vertebralisarterier med re tro grad 
fylning av bak re ce re bra le krets løp, for en lig med 
dis lo ka sjon av vertebralisarteriene som føl ge av 
columnafraktur. Man nen ble over flytt et til nev ro-
ki rur gisk av de ling ved nær mes te re gi on sy ke hus 
og ope rert på vi tal in di ka sjon med reposisjon av 
cer vi kal frak tur og osteosyntese. MR av hjer nen 
ett er ope ra sjon vis te gjen opp rett et sir ku la sjon i 
vertebralisarteriene uten gjen nom gått e hjer ne -
infark ter. MR av rygg mar gen vis te ryggmargsø-
dem i nivå C2–C5, for en lig med rygg margs ska de 
(fi gur 1).

I Norge ram mes 50�–�100 per so ner av trau ma-
tisk rygg margs ska de hvert år (1). Fall blant 
eld re ser ut til å gjø re at an tall trau ma tis ke 
rygg margs ska der øker (2). Høye (cer vi ka le) 
rygg margs ska der kan være livs tru en de. Akutt 
re spi ra sjons svikt fore kom mer ved ska de på 
in ner va sjo nen til dia frag ma (C3–C5) og inter-
kostalmuskulaturen (Th1–Th11). Nev ro gent 
sjokk med plut se lig bort fall av sym pa tisk sti-
mu le ring fra rygg mar gens nivå Th1–L2 kan gi 
sir ku la sjons svikt som føl ge av va so di la ta sjon 
og bra dy kar di. Hvis ska den om fatt er hjer tets 
sym pa tis ke in ner va sjon, som ut går i nivå  Th1–

HIL DE MA RIE TOR GAU TEN
hilde.marie.torgauten@helse-bergen.no
Nev ro lo gisk av de ling
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

PET TER SCHANDL SA NA KER
Nev ro lo gisk av de ling
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

TII NA REKAND
Nev ro lo gisk av de ling
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus

Th5, er det ri si ko for hjer te stans og aryt mi er 
(3).

Ved opp våk ning fra nar ko se frem sto pa si en ten 
kog ni tivt ade kvat. Han fikk tra keo sto mi, da man 
an tok at det ville være be hov for re spi ra sjons -
støtte i leng re tid, og be hand ling med hos te ma-
skin. Han var hypotensiv med be hov for vasopres-
sor (noradrenalininfusjon 0,13 mg/kg/min) for å 
opp rett hol de nor malt middelarterietrykk (MAP). 
Pul sen var normofrekvent med natt lig bra dy -
kardi. Pa si en ten var med tatt og had de be hov for 
pa ren te ral er næ ring selv om svelg funk sjo nen var 
nor mal. Han had de urin re ten sjon, mang let sen-
si bi li tet for blærefylning og treng te per ma nent 
blæ re ka te ter. I lø pet av 14 da ger og ett er lang som 
ned trap ping av noradrenalininfusjon sta bi li ser te 
middelarterietrykket seg over 60 mm Hg, men på 
grunn av ved va ren de utt alt or to sta tis me ble det 
lagt til fast blodtrykkshevende be hand ling (etile-
frin 10 mg × 3 per oralt). Man nen treng te in ter mit-
te ren de re spi ra sjons støtt e via tra keo sto mi. På 
dett e tids punk tet ble det be mer ket øken de buk-
om fang, kval me og opp kast, og der for tatt CT ab-
do men på grunn av mis tan ke om pa ra ly tisk ileus. 
Bil det vis te in gen tegn til ileus, men galleblære-
sten uten gal le blæ re be ten nel se, som ble vur dert 
som til fel dig funn. Ett er dett e, to uker ett er ska-
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den, ble pa si en tens til stand an sett som sta bil, og 
han ble over flytt et til nev ro lo gisk av de ling.

Den kli nis ke un der sø kel sen med kart leg ging 
av rygg margs ska den ble gjort ett er in ter na-
sjo nal mal (Ame ri can Spi nal In ju ry As so cia -
tion (ASIA) Im pair ment Scale) (4), og rygg-
margs ska den ble ka rak te ri sert som in kom-
plett med kvadriplegi, men del vis in takt sen-
si bi li tet, og med nev ro lo gisk ska de nivå C2. 
Ved rygg margs ska de ska des også det au to -
nome ner ve sy ste met. Van li ge se kve ler er hy-
po ten sjon og or to sta tis me, bra dy kar di, re spi-
ra sjons svikt, ned satt tarmperistaltikk med 
obs ti pa sjon, og urinveisdysfunksjon (5). Au to-
nom dys funk sjon bør kart leg ges un der re ha-
bi li te ring, gjer ne med stan dar di sert skje ma. 
Spi nalt sjokk gir for bi gå en de are flek si i ti mer 
til da ger el ler uker ett er ska den, som grad vis 
er statt es av hy per refl ek si og spas ti si tet, som 
er for ven tet ett er en sen tral ner vøs ska de (5). 
Ryggmargsødem ett er trau me gjør at ska de-
ni vå et kan frem stå høy ere enn re elt i akutt -
fasen hos noen pasienter, og kart leg ging med 
ASIA Im pair ment Scale bør gjentas i re ha bi li-
te rings pe rio den.

Like ett er over flytt ing til nev ro lo gisk av de ling fikk 
man nen fe ber, ned satt all menn til stand og økte 
nev ro pa tis ke smer ter. Ved kli nisk un der sø kel se 
var det nor ma le funn over hjer tet og lun ge ne. Ab-
do men var fort satt var ut spilt og me teo ris tisk. 
Ok sy gen met nin gen var spon tant fal len de fra 
98�–�99 % til 87�–�92 % med uend ret re spi ra sjons -
støtte. CRP var 115  mg/l (re fe ran se om rå de 
< 5 mg/l), og leu ko cytt er nor ma le på 8,1 ∙ 109/l 
(4,0�–�11,0 ∙ 109/l). Urinstiks fra per ma nent urin ka-
te ter vis te 2+ for leu ko cytt er og ble sendt til dyrk-
ning. Det var in gen tegn til in fi ser te trykk sår i 
hu den, og ope ra sjons så ret ble in spi sert uten funn 
av in fek sjons tegn. Med CRP-stig ning til over 
200 mg/l valg te man å star te be hand ling med 
bred spek tret an ti bio ti kum (piperacillin/tazobak-
tam 4 g/0,5 g × 3 in tra ve nøst) mot mis tenkt aspi-
rasjonspneumoni. Rønt gen tho rax be kref tet en 
pneumonisuspekt pa ren kym for tet ning og væs ke 
inn til høy re dia frag ma. Be hand ling med an ti bio-
ti ka i 10 da ger ga kli nisk bed ring og nor ma li sert 
tem pe ra tur, ok sy gen met ning og CRP. Dyrk ning av 
urin vis te in gen opp vekst av mik ro ber.

In fek sjo ner ett er rygg margs ska de har tra di-
sjo nelt vært år sak til al vor li ge kom pli ka sjo ner, 
og sep sis som føl ge av in fek sjon i luft vei er, 
urin vei er el ler trykk sår bidrar fortsatt til økt 
mortalitet i kronisk fase etter ryggmargs-
skade (6). Ned satt hos te kraft gir få symp to mer 

ved luft veis in fek sjon, mens sekretstagnasjon 
sam ti dig gir økt ri si ko. Pa si en ten er dis po nert 
for urinveisdysfunksjon med tømningsvan-
sker, sann syn lig re fluks til øvre urin vei er og 
be hov for urinveiskateter. Im mo bi li se ring og 
ned satt sen si bi li tet gir ri si ko for trykksårut-
vikling.

Fire uker ett er ska den fikk pa si en ten på ny fe ber 
og ned satt all menn til stand. Fy sio te ra peut be mer-
ket ty de lig økt spas ti si tet i alle eks tre mi te ter. Sam-
me dag var det blitt inn lagt mid ler ti dig per ku tan 
en do sko pisk gas tro sto mi (PEG) som sup ple ren de 
næ rings inn tak, da pa si en ten var med tatt. Funn 
ett er kli nisk un der sø kel se av hjer tet, lun ge ne og 
ab do men var uend ret fra tid li ge re, og hu den om-
kring PEG-inn gang var upå fal len de. Orien te ren de 
blod prø ver vis te CRP 109 mg/l og leukocyttverdier 
in nen for re fe ran se om rå det. Man vur der te at CRP-
stig nin gen mu li gens kun ne skyl des kir ur gi. Kon-
troll blod prø ver ett er et døgn vis te imid ler tid sti-
gen de CRP til 173 mg/l, leu ko cytt er 10,0 ∙ 109/l og 

nøytrofile gra nu lo cytt er 8,3 ∙ 109/l (1,6�–�8,3 ∙ 109/l). 
Rønt gen tho rax var nor malt. Urinstiks fra ka te ter 
vis te igjen lett ut slag på leu ko cytt er, og ble sendt 
til dyrk ning. Man kon fe rer te med in fek sjons me-
di si ner, som un der søk te pa si en ten og be mer ket 
ut spilt ab do men med mu lig klin gen de tarm ly der 
og lett trykk øm het i øvre venst re kva drant. I fra-
vær av and re kli nis ke funn vur der te man ab do-
mi nalt in fek sjons fo kus som en mu lig het – spe si elt 
med tan ke på ny lig gjen nom ført kir ur gisk inn-
grep – og her un der ab scess, ileus el ler tarm per fo-
ra sjon. Det ble tatt CT ab do men, som ikke vis te 
ileus el ler an nen pa to lo gi, men galleblæresten 
som før, uten tegn til gal le blæ re be ten nel se. Nye 
blod prø ver vis te sti gen de CRP til 215 mg/l og leu-
ko cytt er 11,4 ∙ 109/l, og el lers nøytrofile gra nu lo cyt-
ter, ALAT, ASAT, GT og krea ti nin i re fe ran se om rå-
det. Det var van ske lig å iden ti fi se re sik kert in fek-
sjons fo kus, og man valg te å star te be hand ling 
med bred spek tret an ti bio ti kum (piperacillin/ 
tazobaktam i sam me dose som for ri ge in fek sjon). 
Dett e ga rask nor ma li se ring av tem pe ra tur og 

Fi gur 1  MR av cervikalcolumna vi ser sta tus ett er fik se ren de inn grep i brudd ste det i C4–C5-nivå. Bil det vi ser centro medul-
lær ska de i C3–C6-nivå.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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in fek sjons prø ver. Be hand lin gen ble fort satt i i alt 
14 da ger. Svar på dyrk nings prø ver i ett er kant  vis te 
in gen opp vekst av bak te ri er i blod el ler urin fra 
per ma nent ka te ter. Det var opp vekst av gule sta-
fy lo kok ker i trakealsekret, som ble vur dert som 
uten kli nisk be tyd ning.

Pa si en ten rap por ter te lett trykk øm het i ab do-
men. Det er ett er vår er fa ring van ske lig å pre-
di ke re grad av be vart vis cer al sen si bi li tet i 
ind re or ga ner ett er rygg margs ska de. Opp til 
80 % av rygg margs skad de pa si en ter har obs ti-
pa sjon og tømningsforstyrrelser som se kve le 
(7), noe som kan gjø re det van ske li ge re å vur-
de re om ab do mi na le symp to mer er utt rykk 
for ny opp stått syk dom. Pa si en ten mer ket 
øken de spas ti si tet og nev ro pa tis ke smer ter 
un der in fek sjon. Slike symp to mer med spon-
tan for ver ring av kjen te se kve ler er ikke uvan-
lig ved in ter kur rent syk dom.

To må ne der ett er ska den ble pa si en ten på ny fe-
bril. Ved un der sø kel se var han ikke orien tert for 
tid. Han var ikke nak ke stiv. Re spi ra to risk og sir-
ku la to risk var han uend ret. Blod prø ver vis te CRP 
91 mg/l, leu ko cytt er 10,3 ∙ 109/l og nøytrofile gra-

nu lo cytt er 7,5 ∙ 109/l. Urinstiks fra ka te ter vis te ut-
slag på leu ko cytt er, ni tritt og blod, og det ble star-
tet per oral an ti bio ti ka be hand ling mot an tatt 
urin veis in fek sjon (trimetoprim-sulfametoksazol 
160 mg/800 mg × 2). Blod prø ver nes te dag vis te 
raskt sti gen de CRP på 219�–�261 mg/l. Un der sø kel se 
av hjer tet, lun ge ne og ab do men vis te igjen nor-
ma le funn, bort sett fra at ab do men var ut spilt og 
diff ust trykkømt, men uten fo kal trykk øm het, 
 re flek to risk stram ming el ler ban ke øm het over 
nyre lo sjer. På mis tan ke om øvre urin veis in fek sjon 
ble det be slutt et å bytt e til in tra ve nøs an ti bio ti ka-
be hand ling (cefotaksim 2 g × 3). For å ute luk ke 
ny pneu mo ni ble det tatt rønt gen tho rax, som var 
nor malt. Pa si en ten frem sto nes te døgn øken de 
de li risk med fal le ren de all menn til stand. Vi ta le 
parametre var uend re te. Det var sti gen de CRP til 
328 mg/l og for høy e te ver di er av leu ko cytt er på 
13 ∙ 109/l og nøytrofile gra nu lo cytt er på 10,4 ∙ 109/l. 
Ver di ene av ALP, ASAT, GT og krea ti nin var in nen-
for re fe ran se om rå det, mens bi li ru bin var lett for-
høy et på 23 μmol/l (< 19 μmol/l). Man nen kla get 
over bren nen de smer ter i alle eks tre mi te ter. Han 
had de hatt tre ge re av fø ring enn van lig, og det var 
syn lig økt buk om fang, men uend re te funn ved 
un der sø kel se av ab do men. Ett er dis ku sjon i kol-

le gi et valg te man nå å be om et umid del bart kir-
ur gisk til syn på grunn av mis tan ke om akutt ab-
do men. Kir ur gisk vakt ha ven de fant lett trykk øm-
het ved dyp pal pa sjon un der høy re kostalbue og 
ut spilt ab do men, men in gen kli nis ke tegn til pe-
ri to nitt. Det te var nok så spar som me kli nis ke 
funn, men man valg te å hen vi se pa si en ten til CT 
ab do men på mis tan ke om ab do mi nalt in fek-
sjons fo kus, spe si elt i gal le vei er. CT-un der sø kel sen 
vis te gal le blæ re med gal le sten og for tyk ket vegg 
for en lig med gal le blæ re be ten nel se (fi gur 2). Det 
ble star tet be hand ling av gal le blæ re be ten nel sen 
med piperacillin/tazobaktam in tra ve nøst samt 
per ku tan dre na sje via galleblæredren, hvor det 
tøm te seg gult puss. Be hand lin gen ga rask kli nisk 
og la bo ra to rie mes sig bed ring.

Ul tra lyd av ab do men ville vært en mål rett et 
pri mær un der sø kel se ved spørs mål om gal le-
sten og gal le blæ re be ten nel se. Når CT ab do-
men ble valgt som pri mæ re un der sø kel ses-
me to de, ty der det på et uklart kli nisk inn trykk 
og et be hov for å ute luk ke fle re til stan der 
sam ti dig med rask bil de dia gnos tikk.

Pa si en ten fikk to gan ger re si div av gal le blæ re -
beten nel se; beg ge gan ger kort tid ett er se po ne-
ring av an ti bio ti ka og dren. Han had de ald ri 
spon ta ne ab do mi na le smer ter. Det ble be mer ket 
at han had de kla get over smer ter i høy re skul der 
un der gal le blæ re be ten nel se ne. Dis se ble tol ket 
som mus kel-skje lett smer ter, nev ro pa tis ke smer ter 
el ler spas ti si tet, men i ett er tid vur dert som mu lig 
re fe rer te smer ter fra gal le blæ ren.

På tross av ri si ko for bun det med ope ra sjon i 
man nens til stand ble det ut ført ko le cyst ek to mi 
ett er tred je re si div. Ope ra sjo nen var vel lyk ket. Pa-
si en ten var ett er dett e in fek sjons fri i lang tid og 
kun ne for al vor star te plan lagt re ha bi li te ring. Ved 
ut skri vel se til eget hjem noen må ne der se ne re 
bruk te han munn styrt rul le stol.

Dis ku sjon

Til fel let il lust re rer at dia gnos tikk av akutt syk-
dom hos en rygg margs ska det pa si ent kan 
være ut ford ren de. Vår pa si ent had de fle re in-
fek sjo ner med spar som me symp to mer og 
kli nis ke funn. Da han fikk gal le blæ re be ten -
nelse, var symp to me ne uka rak te ris tis ke, og 
de skil te seg lite fra tid li ge re in fek sjo ner.

Re tro spek ti ve stu di er vi ser at symp to me ne 
ved akutt ab do men hos rygg margs skad de 
 va ri e rer fra klas sis ke (smer ter i øvre høy re 
kva drant) til aty pis ke (8–10). Eks emp ler på 

Fi gur 2  CT ab do men vi ser distendert gal le blæ re med mar kert vegg tyk kel se, om kring lig gen de fo kal fett vevs re ak sjon 
samt kon kre men ter i gal le blæ ren og gal le gan gen.
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 al le re de to uker ett er rygg margs ska den som 
et til fel dig funn, og had de kjen te ri si ko fak to-
rer i form av høy al der og dia be tes. Vi an ser 
det som sann syn lig at vår pa si ent kan ha hatt 
gal le sten for ut for rygg margs ska den. Med økt 
fore komst av gal le stens syk dom i pa si ent grup-
pen og dia gnos tis ke ut ford rin ger ved akutt 
syk dom er hans sy ke his to rie i alle til fel le noe 
å lære av.

Sy ke lig het og dø de lig het har tra di sjo nelt 
vært høy ett er rygg margs ska de, som føl ge av 
kom pli ka sjo ner. Le ger i man ge fag felt mø ter 
den rygg margs skad de pa si ent.

Vi me ner at le gen bør være år vå ken og ha 
lav ters kel for ut vi det blod prø ve ta king og 
 bil de dia gnos tikk der som det er mis tan ke om 
al vor lig syk dom hos pa si en ten. Det er vik tig å 
ta høy de for au to nom dys funk sjon og re du-
sert vis cer al sen si bi li tet. Når pa si en ten mer-
ker end rin ger fra habitualtilstanden, me ner 
vi at det bør vekt leg ges.

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

Mott att 18.12.2017, før s te re vi sjon inn sendt 13.8.2018, 
 godkjent 8.2.2019.

tuel le ri si ko fak to rer for gal le stens dan nel se 
hos rygg margs skad de i akutt fa sen kan være 
lang va rig pa ren te ral er næ ring, im mo bi li se-
ring og raskt vektt ap ved mus kel at ro fi. Rygg-
margs skad de har i kro nisk fase økt fore komst 
av dia be tes (sann syn lig vis grun net mus kel -
atro fi med økt an del kropps fett (13)), som er 
en kjent ri si ko fak tor for gal le sten. I lik het 
med and re ab do mi na le or ga ner mott ar gal le-
blæ ren kom pleks au to nom in ner va sjon. Stu-
di er av gal le blæ rens tømningsfunksjon ett er 
rygg margs ska de med ul tra lyd og scin ti gra fi 
vi ser nor mal tømning (ho ved sa ke lig pa ra-
sym pa tisk styrt av n. va gus), mens re lak sa-
sjons fa sen (ho ved sa ke lig styrt ved sym pa tisk 
sig na le ring) ser ut til å være end ret (14–16), og 
en kan ten ke seg at end ret lag rings funk sjon 
på vir ker til økt gal le stens dan nel se. En ny ere 
stu die vis te økt fore komst av gal le blæ re be ten-
nel se ett er rygg margs ska de uav hen gig av tid-
li ge re på vist gal le sten (17), noe som an ty der at 
det kan være fle re fak to rer som bi drar til 
akutt gal le blæ re be ten nel se hos rygg margs-
skad de, men do ku men ta sjo nen er fore lø pig 
spar som. Vår pa si ent fikk på vist gal le sten 

 aty pis ke symp to mer ved akutt ab do men er 
ned satt all menn til stand, diff us uvel het, økt 
spas ti si tet og nev ro pa tis ke smer ter (8–10). Re-
fe  rerte smer ter, som rygg- og skul der smer ter 
ved gal le blæ re be ten nel se, er også be skre vet 
hos rygg margs skad de (8). Au to nom dys-
refleksi er et fe no men ved høye rygg margs-
ska der som in du se res av san se sti mu le ring 
un der ska de ni vå et, og som gir en in tens sym-
pa tisk ak ti ve ring med hy per ten sjon, in tens 
ho de pi ne, pa ra dok sal svett e og agi ta sjon (3). 
Den van lig ste år sa ken til au to nom dysrefleksi 
er urin re ten sjon, men det er også rap por tert 
som et tid lig symp tom ved akutt ab do men 
(9). Det kan be mer kes at akalkuløs ko le cys titt, 
en sjel den og al vor lig form for gal le blæ re -
beten nel se uten gal le sten som fore kom mer 
hyp pigst hos in ten siv pa si en ter, er be skre vet i 
en ka sui stikk med syv rygg margs skad de pa-
si en ter, hvor in gen av dem had de ty pis ke 
symp to mer (10).

Det ser ut til at pre va len sen av gal le sten er 
økt hos pa si en ter med rygg margs ska de. Stu-
di er vi ser en pre va lens på 17�–�31 %, noe som er 
høy ere enn blant funk sjons fris ke (11, 12). Ak -
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En kvinne i 40-årene med 
bekkensmerter og uklare  
MR-funn

Hos en kvinne med bekkensmerter 
ble det ved radiologisk undersøkelse 
påvist et unormalt funn i beinmar-
gen. Diagnostisering av tilstanden 
som hadde gitt henne plagene, 
krevde tverrfaglig tilnærming.

Pasienten var en kvinne i 40-årene 
med hypertensjon og psoriasis. Hun 
hadde gjennomgått en langsgående 
ventrikkelreseksjon (gastric sleeve) 
og var utredet for mangeårige smer-
ter i nedre del av rygg, med funn av 

prolaps i lumbosakralcolumna på MR to år tid-
ligere. De siste månedene hadde pasienten hatt 
økende smerter og ubehag i bekkenet med bila-
teral utstråling til underekstremitetene. Smer-
tene var ilende og av en annen karakter enn de 
hun kjente fra sin prolaps. De økte ved belast-
ning, men var også til stede i hvile. Fastlegen 
hadde tolket sym-ptomene som relatert til pro-
lapsen og hadde henvist pasienten til behandling 
hos fysioterapeut samt anbefalt smertelindring 
med NSAID-preparater og opiater. Pasienten 
hadde en fysisk krevende jobb og var nå syk-

meldt på grunn av det aktuelle. Som ledd i utred-
ningen hos fastlegen var det gjort ny MR-under-
søkelse av bekken og lumbosakralcolumna. Den 
viste småflekket signalforandring i beinmarg, 
mest uttalt i bekkenringen og hofteregionen  
(figur 1).

Smerter i nedre del av rygg og i bekken/hofter 
er svært vanlig i befolkningen, og opptil 80 % 
vil månedlig oppleve slike smerter eller pla-
ger i en eller annen form (1). Differensialdiag-
nostikk ved smerter i nedre del av rygg og 
bekken er bred. Bildediagnostikk blir ofte 
gjort som ledd i å utelukke alvorlige baken-
forliggende tilstander (2).

Kvinnen ble henvist til hematologisk poliklinikk 
med spørsmål om beinmargssykdom. Pasienten 
fortalte om økende slapphet, men benektet feber, 
nattesvette eller vekttap. Klinisk undersøkelse 
avdekket ingen patologi. CRP var lett forhøyet til 
14 mg/l (< 5). Andre orienterende laboratorieprø-
ver, inkludert senkningsreaksjon, var normale. 
Proteinelektroforese viste ingen monoklonale 
bånd, og immunglobuliner viste normale nivåer. 
Ytterligere radiologisk bildediagnostikk ble ikke 
utført på dette tidspunktet.
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Pasienten hadde hvilesmerter, opplevde at 
smertene hadde en annen karakter enn tid-
ligere, og MR-undersøkelse viste patolo- 
gisk signal i relasjon til beinmarg i affisert 
område. Myelomatose debuterer ofte med 
ryggsmerter, og andre hematologiske syk-
dommer kan også gi smerter og signalavvik 
ved MR-undersøkelse (3, 4). Det var ikke sett 
monoklonalt bånd ved proteinelektroforese, 
noe som gjorde myelomatose lite sannsyn- 
lig.

Spondyloartritt kan ha varierende forløp, 
og senkningsreaksjon og CRP trenger ikke 
være forhøyet, men det var ved MR ikke  
beskrevet forandringer i ileosakralledd som 
ved spondyloartritt. Infeksiøs tilstand som 
osteomyelitt ble vurdert lite sannsynlig på 
grunn av sykehistorie, god allmenntilstand 
og kun lett forhøyet CRP. Aktuell differensial-
diagnose var malign prosess, med skjelett-
metastaser som det mest sannsynlige. Typisk 
lokalisasjon for metastaser er i lange rørknok- 
ler, bekken og columna (5). Pasienten hadde 
en uavklart tilstand med smerter, slapphet og 
patologisk funn ved MR-undersøkelse av bek-
kenskjelettet. Biopsi kan i slike tilfeller være 
avklarende.
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Funn på MR reiste primært mistanke om hema-
tologisk eller metastatisk sykdom. Det ble derfor 
utført beinmargsaspirat og -biopsi. Aspirasjon av 
beinmarg viste en lett cellefattig marg med få 
megakaryocytter, men god modning i myelop- 
oese på 62 % (25�–�62 %) og erytropoese på 21 % 
(10�–�35 %), og det var ingen umodne celler eller 
plasmacelleekspansjon. Samlet tydet dette på 
god beinmargsfunksjon, uten holdepunkt for pri-
mær hematologisk sykdom eller infiltrasjon av 
beinmargsfremmede celler som kunne reise mis-
tanke om malign sykdom eller skjelettmetastaser. 
Etter en uke forelå svar fra beinmargsbiopsien, 
som viste en lett cellefattig beinmarg med hema-
topoetiske celler i om lag 30�–�40 % av snittflaten. 
Spredt i margrommene var det flere velavgren-
sete ansamlinger av celler med rikelig eosinofilt 
cytoplasma og avlange, svakt bøyde kjerner for-
enlig med epiteloide histiocytter i granulomer. 
Det var også innslag av noen flerkjernede kjempe-
celler (figur 2). Det ble ikke påvist fremmed- 
legememateriale eller nekrose i granulomene. 
Immunhistokjemisk undersøkelse med antistoff 
mot T-cellemarkør CD3 viste noe økt forekomst av 
T-lymfocytter spredt i margrommene, med fortet-
ning rundt granulomene. Dette ble oppfattet som 
reaktivt. Det var vanlig mengde plasmaceller  
i beinmargen, og disse viste vanlig bitypisk for- 
deling ved farging for lette kjeder (kappa og 
lambda), forenlig med polyklonale plasmaceller. 
Polymerasekjedereaksjonstest (PCR) for myko-
bakterier, inkludert Mycobacterium tuberculosis, 
var negativ.

Det forelå altså en beinmarg med flere epi-
teloidcellegranulomer uten nekrose, hvilket 
kan ses ved sarkoidose. Funnet ble vurdert å 
være forenlig med sarkoidose i beinmarg 
(ramme 1).

Ved poliklinisk undersøkelse hos revmatolog fire 
uker senere var det ikke tegn til artritter eller ut-
brudd av psoriasis. EKG viste normofrekvent si-
nusrytme. Angiotensinkonverterende enzym 
(ACE) i blod, en vanlig brukt biomarkør for sar-
koidose, var forhøyet til 82 U/l (13�–�59). Pasienter 
med sarkoidose er predisponert for hyperkalsemi, 
men vår pasient hadde normal kalsiumverdi. 
Beintetthetsmåling viste verdier innenfor referan-
seområdet for aldersgruppen. Sarkoidose kan 
manifestere seg som asymptomatisk uveitt (6, 7), 
og alle pasienter med påvist sarkoidose skal ut-
redes hos øyelege (7). Vår pasient hadde ikke tegn 
til uveitt.

CT thorax med intravenøs kontrast og høyopp-
løselig CT-snitt utført seks uker etter svar på bein-

Figur 2  Histologisk bilde fra beinmarg, som viser to velformede, ikke-nekrotiserende granulomer (piler) (hematok- 
sylin- og eosinfarget snitt, ca. 450 ganger forstørrelse).

Figur 1  Koronalt, fettsupprimert, T2-vektet MR-bilde med småflekkede, diffust utbredte signalavvik i beinmarg (piler), 
mest uttalt i bekkenskjelettet og proksimale femur, men også synlig lumbalt.
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kronisk betennelse med intraepitelial lymfocytose 
og subtotal totteatrofi. Det var ikke funn av granu-
lomer (figur 3). Blodprøver verifiserte sterkt positivt 
funn av IgA-antistoffer mot transglutaminase 2 
(anti-TG2) med titer > 250 U/ml (< 14,9), lave jern-
lagre med ferritin på 11 μg/l (18�–�240). Vevstyping 
påviste HLA-DQ2, som er assosiert med cøliaki. Fun-
nene var vurdert forenlig med cøliaki (ramme 2), 
selv om det anamnestisk ikke forelå gastrointesti-
nale symptomer. Cøliakidiagnose ble satt tre må-
neder etter første kontakt ved medisinsk polikli-
nikk. Hun ble anbefalt å legge om til glutenfritt 
kosthold. Samtidig startet hun tverrfaglig rehabili-
tering, som fastlege hadde henvist til.

Tre måneder etter oppstart av glutenfritt kosthold 
var pasienten til første kontroll hos revmatolog og 
ved cøliakipoliklinikk. Hun hadde ikke lenger smer-
ter i bekkenet, hadde mer overskudd og var tilbake 
i full jobb.

Hennes sarkoidose ble sikkert verifisert med 
affeksjon av beinmarg og lunger, med sannsyn-
lig affeksjon også i lever, selv om funnet her 
ikke ble verifisert med biopsi. På grunn av lav 
sykdomsaktivitet uten tegn til alvorlig organ-
manifestasjon og fordi symptomene gikk over 
etter omlegging til glutenfri kost, ble det ikke 
funnet indikasjon for behandling av pasientens 
sarkoidose.

Seks måneder senere var hun til kontroll hos revma-
tolog, lungelege og ved cøliakipoliklinikk. Klinisk 
undersøkelse var upåfallende. Blodprøver viste til-
nærmet normalisering av IgA-anti-TG2 med titer 

lever, mest utbredt i høyre leverlapp. Milten var 
normal.

Radiologiske funn ble vurdert forenlig med 
sarkoidose med manifestasjon i lunge og lever. 
Noen uker etter funn på CT thorax ble pasienten 
undersøkt ved lungepoliklinikk. Hun hadde in-
gen symptomer fra luftveiene. Spirometri og 
diffusjonstest viste normal lungefunksjon, og 
det var ikke funnet indikasjon for behandling 
av lunge-sarkoidose.

Det var enda uklart om hennes symptomer 
kunne forklares av sarkoidose og om det 
forelå indikasjon for behandling. Positrone-
misjonstomografi (PET) er en diagnostisk 
metode for å demonstrere aktiv inflamma-
sjon i organ (8, 9), PET/CT med glukoseana-
logen 18F-FDG kan benyttes ved sarkoidose 
for å oppdage ukjente organmanifestasjo-
ner og lesjoner tilgjengelig for biopsi (9). 
PET/CT ble vurdert som en nyttig under- 
søkelse for å vurdere sykdomsaktivitet rela-
tert til sarkoidose.

Åtte uker etter svar på beinmargsbiopsi ble pa- 
sienten undersøkt med 18F-FDG-PET/CT. Under- 
søkelsen viste økt opptak av 18F-FDG relatert til 
magesekk og høyre colonfleksur. Funnet kunne 
passe med gastrointestinal manifestasjon av 
sarkoidose. Koloskopi tre uker senere viste ma-
kroskopisk normale funn, og biopsier viste lette 
reak-tive forandringer. Ved gastroskopi var det 
funn av minimalt prepylorisk erytem, for øvrig 
makroskopisk normale funn i duodenum. Det 
ble likevel gjort duodenalbiopsier, og disse viste 

margsbiopsi viste mediastinal og hilær lymfad-
enopati med mikronoduli i lungeparenkymet. 
Funnet var forenlig med lungesarkoidose grad II, 
med affeksjon av både mediastinale lymfeknuter 
og lungeparenkym. Som bifunn var det multiple, 
små, diffust utbredte, hypodense lesjoner i lever 
og milt, og det ble derfor gjort CT abdomen med 
intravenøs kontrast. Denne bekreftet multiple, 
spredte, små, hypodense lesjoner i alle deler av 

Figur 3  Histologisk bilde fra duodenalslimhinne. a) Duodenalslimhinnebiopsier viste lave, brede totter (subtotal totteatrofi), hyperplasi av kryptlaget og uttalt økning av 
intraepiteliale lymfocytter i overflateepitelet (piler) (hematoksylin- og eosinfarget snitt, ca. 400 ganger forstørrelse). b) Immunhistokjemisk undersøkelse med antistoff mot 
cellemarkør CD3, som farger T-lymfocytter brune (ca. 400 ganger forstørrelse).

Ram me 1

Diagnostiske kriterier for sarkoidose. 
Gjengitt etter Heinle og Chang (11).

Histologisk diagnose

Biopsi med funn av granulomatøs beten-
nelse og samtidig eksklusjon av andre 
granulomatøse sykdommer

Kliniske diagnosekriterier

Erythema nodosum

Hyperkalsiuri

Anemi

Pancytopeni

Arytmi

Hilar adenopati ved røntgen thorax

Uveitt

Spondyloartritt

Eleverte leverprøver

Elevert immunglobulinnivå

Funn i bronkoalveolær skyllevæske
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predisponerer for hverandre ved at uttrykket 
av HLA økes (23). Det er en kjent sammenheng 
mellom ubehandlet cøliaki og intestinale 
kreftsykdommer, spesielt B- og T-cellelymfom.

Pasienthistorien illustrerer utfordringene 
ved utredning av bekkensmerter. Økt bruk av 
bildediagnostikk, og spesielt MR, vil trolig 
føre til flere tilfeldige, patologiske funn i bein-
marg (3, 15). Intervensjoner hos vår pasient 
var glutenfritt kosthold og tverrfaglig rehabi-
litering. Hun hadde tidligere forsøkt behand-
ling hos fysioterapeut uten bedring av sym- 
ptomer. Vi mener det er god grunn til å mis-
tenke at det var cøliaki som bidro til slapphet 
og smerter i bekkenet og at overgang til glu-
tenfri kost var nøkkelen til bedring av sym- 
ptomene.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Mottatt 25.6.2018, første revisjon innsendt 7.1.2019, 
godkjent 15.2.2019.

beinmargsaffeksjon hadde 90 % affisert bek-
ken og lumbosakralcolumna (16). Sarkoidose 
i beinmarg forekommer som oftest uten hema- 
tologiske avvik (17), som hos vår pasient. Smer-
ter relatert til beinmargsaffeksjon av sarkoi-
dose kan forekomme ved aktiv sykdom (15). 
Symptomatisk effekt av behandling av sarkoi-
dose i beinmarg er ikke godt dokumentert, og 
prognosen avhenger av utbredelse av sykdom 
og grad av organpåvirkning (16, 18, 19). Kortik-
osteroider vil vanligvis være førstevalg dersom 
behandlingsindikasjon for sarkoidose forelig-
ger.

Funn ved PET/CT førte til mistanke om pa-
tologi i gastrointestinalkanalen, og gastrosko-
pifunn med biopsering sammenholdt med 
positiv serologiprøve og påvist vevstype HLA-
DQ2 gjorde at vi kunne stille diagnosen cølia-
ki (20). Vår pasient oppfylte fire av fem dia-
gnostiske kriterier (ramme 2).

Cøliaki er en glutenindusert, systemisk, au-
toimmun sykdom (20, 21). Sykdommen blir 
diagnostisert både hos barn og voksne (20, 
22). Det er i senere tid rettet større oppmerk-
somhet mot ikke-gastrointestinale sympto-
mer og assosierte lidelser ved cøliaki (21). 
Studier viser at ekstra-intestinale manifesta-
sjoner er meget vanlig (21, 22), inkludert 
symptomer som kan ligne revmatiske syk-
dommer (21). Sarkoidose og cøliaki er assosi-
ert med bestemte vevstyper, HLA-DR3 og HLA-
DQ2 (23, 24), der sistnevnte forelå hos vår pa-
sient. En assosiasjon mellom disse to lidelsene 
finnes trolig (23, 24), og flere har foreslått å 
screene for cøliaki hos pasienter med sarkoi-
dose (25). Det er også mulig at sykdommene 

16,9 U/ml (< 14,9). Det var ikke tegn til sykdomsak-
tivitet av lungesarkoidose, med uendrede funn på 
lungefunksjonstester og høyoppløselig CT, og det 
forelå ingen dyspné, hoste eller feber. Hun skal ha 
videre poliklinisk oppfølgning hos revmatolog, 
lungelege og gastroenterolog.

Diskusjon

Den aktuelle pasienten hadde ryggsmerter av 
ny og annen karakter enn hun tidligere hadde 
hatt, uten bedring av konservativ behandling. 
Det ble funnet indikasjon for bildediagnos-
tikk for å utelukke underliggende sykdom. 
MR avbilder beinmargens bløtdelskompo-
nent direkte og er sensitiv for påvisning av 
patologiske prosesser i skjelettet (5). Infiltra-
sjon i beinmarg ved MR er et lite spesifikt 
funn som ses ved flere tilstander i skjelettet 
(4). Et histologisk bilde med ikke-nekrotise-
rende granulomer, som hos vår pasient, kan 
forekomme ved sarkoidose, malignitet og 
infeksjoner (10). Diagnosen sarkoidose sikres 
ved biopsi (11), og det er foreslått kliniske dia-
gnosekriterier for sarkoidose (ramme 1) (11).

Sarkoidose er en systemisk inflammatorisk 
sykdom av ukjent etiologi, karakterisert av 
patologisk granulomdanning i affiserte organ 
(2, 8, 11). Patogenesen er bare delvis kartlagt 
(12, 13). Lungene angripes oftest, og mer enn 
90 % har lungeforandring (7). Beinmargsaffek-
sjon er sjelden, både som isolert manifesta-
sjon eller som ledd i mer utbredt sykdom (14, 
15). En studie fra 2014 viste at i gruppen med 
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Ram me 2

Diagnostiske kriterier for cøliaki. Modi- 
fisert etter Catassi og medarbeidere (20). 
Fire av fem følgende kriterier må vere 
oppfylt for å stille diagnosen cøliaki:

(Typiske) symptomer forenlig med cøliaki

Forhøyet nivå av IgA-antistoffer mot trans-
glutaminase 2 (IgA-anti-TG2)

Enteropati ved tynntarmsbiopsi

Vevstype HLA-DQ2 eller HLA-DQ8

Respons på glutenfri kost
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Because acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (aTTP)  
is a medical emergency, diagnosing and starting treatment early 

may help guard against the high risk of early, preventable  
deaths in aTTP.1
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Tubulointerstitiell nefritt  
og uveitt-syndrom

Uveitt og akutt nyresvikt kan ses ved 
flere immunologiske systemsykdom-
mer. Her presenteres en ung mann 
med et sjeldent inflammatorisk 
okulorenalt syndrom.

En mann i 30-årene ble av fastlege 
henvist til sykehus for utredning 
grunnet to måneder med slapphet, 
flankesmerter og 10 kg vekttap. Tre 
måneder tidligere var han blitt be-
handlet for førstegangs bilateral 

fremre uveitt, men var ellers frisk. Blodprøver 
ved innleggelse viste anemi, leukocytose med 
eosinofili samt forhøyet kreatinin og inflam-
masjonsmarkører (tabell 1).

Bilateral uveitt, nyresvikt, forhøyede inflam-
masjonsmarkører og vekttap gav mistanke 
om immunologisk betinget systemsykdom. 
Røntgen thorax viste ingen sarkoidosesus-
pekte forandringer, og angiotensinkonverte-
rende enzym (ACE) i serum var normal. Han 
hadde normal tåre- og spyttproduksjon, og 
det var ingen symptomer eller funn som gav 
mistanke om systemisk lupus erythematosus, 
småkarsvaskulitt eller Behçets sykdom. HLA-

B27 var negativ, og han hadde ikke korsrygg-
smerter, daktylitt, eller entesitt som pekte i 
retning spondyloartritt.

Immunologiske analyser, inkludert rev-
matoid faktor, antistoffer mot sykliske citrul-
linerte peptider (anti-CCP), antinukleære 
antistoff og antinøytrofile cytoplasmiske 
antistoff (ANCA) var normale. Mikrobiolo-
giske analyser gav ikke holdepunkt for hiv, 
syfilis, toksoplasmose, tuberkulose, cytome-
galo-, varicella-zoster- eller Epstein-Barr-virus-
infeksjon.

Albumin-kreatinin-ratio i urin var 3,8 (ref. 
0�–�3 mg/mmol). Urinmikroskopi viste 5 leuko-
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cytter og 5 isomorfe erytrocytter per synsfelt 
samt nyretubuliceller og hyaline sylindre 
med inklusjoner.

Konstellasjonen av bilateral fremre uveitt, 
anemi, eosinofili, forhøyede inflammasjons-
markører og nyresvikt med lavgradig prote-
inuri og ikke-nefrittisk urinsediment gav mis-
tanke om tubulointerstitiell nefritt og uveitt 
(TINU)-syndrom.

Nyrebiopsi avdekket kraftig tubulointersti-
tiell nefritt (figur 1 a og b), som støttet diagno-
sen. Det ble igangsatt behandling med pero-
rale kortikosteroider, og ved kontroll to må-
neder senere hadde han normal urinmikro-

Tabell 1  Pasientens blodprøveverdier ved innleggelse.

Blodprøve Verdi (referanseområde)

Hemoglobin (g/dl) 11,1 (13,2 – 16,5)

Leukocytter (· 109/l) 10,4 (3,9 – 9,8)

Eosinofile granulocytter (· 109/l) 0,71 (0,03 – 0,44)

Kreatinin (μmol/l) 228 (60 – 105)

Glomerulær filtrasjonsrate (GFR) (ml/min/1,73 m2) 32 (89 – 143)

C-reaktivt protein (CRP) (mg/l) 19 (< 7)

Senkningsreaksjon (mm/time) 49 (< 15)
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turi og proteinuri, og nyrebiopsi vil vise tubu-
lointerstitiell nefritt (1). Øyemanifestasjonene 
oppstår som regel mellom 2 måneder før og 
12 måneder etter nyreaffeksjonen (2).

Både tubulointerstitiell nefritt og uveitt kan 
være organtruende manifestasjoner som kre-
ver rask behandling. Ved tubulointerstitiell 
nefritt og uveitt-syndrom blir nyreaffeksjonen 
ofte beskrevet som mild og selvbegrensende, 
men i en studie med 35 voksne pasienter 
hadde 69 % kronisk nyresykdom ett år etter 
diagnosetidspunktet (5). Okulær affeksjon 
kan være tilbakevendende, og om lag halvpar-
ten får residiverende uveitt (2, 5). Uveitt be-
handles med topikale (og/eller perorale) ste-
roider og topikalt mydriatikum, mens tubu-
lointerstitiell nefritt behandles med syste-
miske steroider med eller uten steroidspa-
rende medikamenter (2).

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Vi takker Vebjørn Kvikstad, overlege ved Avdeling for 
pato logi, Stavanger universitetssjukehus for bildet av 
pasientens nyrebiopsi.
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i transport av elektrolytter, og det er postulert 
at disse cellene kan ha kryssreaktive autoanti-
gener som gir en organspesifikk okulorenal 
inflammasjonsprosess (6). En annen hypotese 
er at C-reaktivt protein (CRP), som vanligvis 
forekommer som et sirkulerende pentamer-
molekyl, kan bindes til lipider i vev og dissosi-
ere til en monomerisk form – mCRP. Dette 
medfører en konformasjonsendring som av-
dekker neoantigener i CRP som immunforsva-
ret kan reagere mot (7). Ved tubulointerstitiell 
nefritt og uveitt-syndrom er det beskrevet 
høye konsentrasjoner av mCRP i tubuloin-
terstitium samt serum-anti-mCRP-antistoffer 
som samlokaliserer med mCRP i uvea og in-
terstitium (6). T-cellemedierte prosesser antas 
også å bidra i patogenesen, basert på immun-
histokjemiske funn av tubulointerstitiell infil-
trasjon av CD4+ og CD8+ T-celler (2, 8).

Den vanligste presentasjonen er uveitt og 
akutt nyresvikt, ofte ledsaget av feber, slapp-
het, ledd- og flankesmerter (1). Akutt bilateral 
fremre uveitt er hyppigste okulære fenotype, 
men bakre uveitt og panuveitt er også beskre-
vet (5). Blodprøver viser ofte anemi, eosinofili 
og forhøyede inflammasjonsmarkører. Urin-
undersøkelse kan avdekke steril pyuri, hema-

skopi, hemoglobin, kreatinin og inflamma-
sjonsmarkører.

Diskusjon

Tubulointerstitiell nefritt og uveitt-syndrom 
kan diagnostiseres hos pasienter med uveitt 
og tubulointerstitiell nefritt hvor andre sys-
temsykdommer med tilsvarende okulorenale 
manifestasjoner som sarkoidose, Behçets syk-
dom, ANCA-assosierte vaskulitter, systemisk 
lupus erythematosus, Sjögrens syndrom og 
tuberkulose har blitt utelukket (1, 2). Tilstan-
den ble først beskrevet i 1975 (3), og det er rap-
portert i overkant av 200 tilfeller (4). I en over-
siktsartikkel med 133 pasienter var median 
alder ved diagnosetidspunkt 15 år (2).

Årsaken til syndromet er ukjent, men det er 
antatt å være en autoimmun tilstand som opp-
står hos genetisk predisponerte individer etter 
eksponering for en eller flere utløsende miljø-
faktorer (1). Ikke-steroide antiinflammatoriske 
midler (NSAID), antibiotika og infeksjon med 
blant annet Chlamydia trachomatis har blitt 
anført som utløsende årsak (5). Celler i nyre-
tubulus og øyets strålegeme deler likhetstrekk 

Figur 1  a) Histologisk snitt av nålebiopsi fra nyre farget med hematoksylin-eosin (HE), 100 x forstørrelse. Bildet viser kortikalt nyrevev med kraftig betennelse interstitielt. Glomeruli 
(pil) er upåfallende. b) Samme snitt ved 400 x forstørrelse. Betennelsen domineres av lymfocytter, i tillegg til en del plasmaceller, histiocytter og enkelte eosinofile granulocytter. 
Betennelsen griper tydelig over på tubuli (pil).
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La oss være prag ma tis ke

Ran do mi ser te for søk bør vei le de 
be slut nin ger i kli nisk prak sis, 
men kli nisk prak sis bør også 
vei le de ut for min gen av ran do-
mi ser te for søk.

Anta at vi skal vur de re et nytt me di ka ment 
som på vir ker bein tett he ten. Me di ka men tet 
ble tes tet i et kli nisk for søk som in klu der te 
kvin ner i al de ren 60�–�65 år med os teo po ro se. 
Kvin ne ne tok in gen le ge mid ler før stu di en 
star tet, og de ble ran do mi sert til det nye me-
di ka men tet el ler pla ce bo. Det pri mæ re ut fal-
let var bein tett het ett er ett år, målt med rønt-
gen. Me di ka men tet vis te klar bed ring i bein-
tett het, og stu di en av dek ket ikke alar me ren de 
bi virk nin ger.

Det er li ke vel ikke opp lagt at stu di en er vik-
tig for be hand lin gen av os teo po ro se i prak sis, 
for di den ikke er skred der sydd for å sva re på 
et kli nisk pro blem. Med and re ord kan vi si at 
stu di en mang ler prag ma tis ke trekk (1). Dis se 
trek ke ne kan opp sum me res i tre ho ved punk-
ter: det å fav ne bredt, ha et ut fall som be tyr 
noe og ha rea lis tisk opp føl ging.

Fav ne bredt
For at et ran do mi sert for søk skal være prag-
ma tisk, bør det in klu de res pa si en ter som 
 til sva rer pa si en te ne i en van lig kli nisk hver-
dag. Stu di en bør alt så ha god ytre va li di tet. Et 
pro blem med os teo po ro se stu di en er at den 
in klu der te en sne ver grup pe pa si en ter: Man ge 
kvin ner med os teo po ro se tar minst ett an net 
le ge mid del og er eld re enn 65 år. Noen av pa-
si en te ne med os teo po ro se er menn. For fors-
ker ne var det prak tisk å vel ge den snev re 
grup pen, for det fø rer gjer ne til mind re sta -
tistisk usik ker het. Dess uten har kvin ne ne i 
stu di en an ta ke lig la ve re ri si ko for bi virk nin-
ger, blant an net for di de ikke tok and re le ge-
mid ler.

Et ut fall som be tyr noe
Ut fal let i prag ma tis ke stu di er skal være di rek te 
re le vant for pa si en te ne. For fors ker ne var det 
nytt ig å se på bein tett het, for di me di ka men-

tets vir ke stoff var ment å på vir ke bein tett -
heten di rek te. Men de fær res te pa si en ter er 
in ter es sert i bein tett het i seg selv. Et kli nisk 
re le vant ut fall kun ne vært an tal let som fikk 
lår hals brudd.

Når vi ana ly se rer ran do mi ser te for søk, er 
det vik tig å ten ke på hvor dan eff ek ter pre sen-
te res. Re la ti ve eff ekt mål opp gis ofte i kli nis ke 
stu di er. For eks em pel bru kes ha sard ra tio er 
hyp pig, men de fær res te fors ke re, kli ni ke re 
el ler pa si en ter skjøn ner hvor dan de skal tolke 
en ha sard ra tio. Der for er det mye mer prag-
ma tisk å opp gi et eff ekt mål som folk for står. 
Den ab so lutt e ri si ko en for lår hals brudd ved 
ett el ler fle re tids punkt er noe de fles te for står. 
Dess uten er per pro to koll-eff ek ter ofte mer 
re le van te for pa si en ter enn behandlingsinten-
sjonseffekter, selv om sist nevn te kan tol kes 
kau salt un der sva ke re for ut set nin ger (2).

Rea lis tisk opp føl ging
For det tred je bør et prag ma tisk for søk fore gå 
i en rea lis tisk kli nisk sett ing. En kir ur gisk ope-
ra sjon bør for eks em pel gjø res av kir ur ger i 
en van lig sy ke hus hver dag. Ett er en in ter ven-
sjon bør pa si en te ne også føl ges opp på sam-
me måte som i en kli nisk hver dag. Sam men-
lik net med tra di sjo nel le ran do mi ser te for søk, 
er det der for fare for at ett er le vel sen blir dår-
li ge re og fra fal let stør re.

Pla ce bo og pa si ent blin ding er hel ler ikke 
prag ma tis ke trekk. Selv sagt er pla ce bo og pa-
si ent blin ding nytt ig for å sik re in tern gyl dig-
het, men pla ce bo er ikke et rea lis tisk be hand-
lings al ter na tiv: I en van lig kli nisk hver dag må 
vi gjer ne vel ge mel lom to el ler fle re be hand-
lin ger, og det er mer re le vant å sam men lik ne 
be hand lin ge ne di rek te. Pa si en te nes mo ti va-
sjon for å føl ge stu die pro to kol len kan også 
på vir kes av at de ikke vet om de får be hand-
ling el ler pla ce bo. Dess uten er det prak tisk 
van ske lig å gi pla ce bo i en van lig kli nisk hver-
dag, f.eks. kan ikke pla ce bo tab lett er hen tes på 
et van lig apo tek.

En kuns tig to de ling
For mer enn 50 år si den fore slo fors ker ne 
 Schwartz og Lellouch (3) et skille mel lom 
prag ma tis ke for søk og for kla rings for søk 
 (ex plan a tory tri als). Det prag ma tis ke for søket 
skal sva re på et kli nisk re le vant spørs mål, og 
der med skal det prag ma tis ke for søket di rek te 
hjelpe be slut nings ta ke re, for eks em pel le ger. 
De prag ma tis ke trek ke ne jeg har dis ku tert er 
kjen ne tegn ved et prag ma tisk for søk.

For kla rings for søket har som mål å vise at 
en be hand ling fun ge rer i prin sip pet. Dis se for-
søke ne er ofte kon stru ert slik at sjan sen for å 
opp da ge en eff ekt er mak si mal. Der for re krut-
te res in di vi der med høy ri si ko for pri mær ut-
fal let og lav ri si ko for bi virk nin ger. Ut falls må-
let er gjer ne di rek te knytt et til be hand lin gens 
virk nings me ka nis me.

To de lin gen mel lom for kla rings for søk og 
prag ma tis ke for søk er nok kuns tig. De fles te 
stu di er be fin ner seg på en ska la mel lom å 
være for kla ren de og prag ma tis ke. Man ge stu-
di er som smyk ker seg med or det prag ma tisk, 
er hel ler ikke så kli nisk re le van te som de gir 
inn trykk av (4). Jeg tror uan sett det er bra at 
be gre pet prag ma tisk har blitt en slags he ders-
be teg nel se, og det er ofte rik tig å ett er stre be 
prag ma tis ke trekk. Men prag ma tis me stil ler 
stør re krav til fors ker ne. Ana ly se ne må gjø res 
var somt, blant an net på grunn av man gel på 
pla ce bo, in gen blin ding, stor he te ro ge ni tet og 
mye fra fall. Spørs må let som er mest kli nisk 
re le vant, er sjel den spørs må let som er lett est 
å be sva re.

MATS JU LI US STENS RUD
m.j.stensrud@medisin.uio.no
er lege, sta tis ti ker og post dok tor ved Av de ling for 
bio sta tis tikk, Uni ver si te tet i Oslo. Han er Ful bright-
sti pen diat på Har vard School of Pub lic Health.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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En de lig hjer ne –  
uen de lig uni vers

I 80 år har Trond Sæt re vært en nys gjer rig mann. Dett e er en for tel ling om vi te be gjær, fa mi lie liv og 
 eksisten sens sto re og små spørs mål.

Når vi mø tes til in ter vju et, er  
det med hans 45 år som lege  
i Ves ter ålen som bak tep pe.

I til legg kom mer en livs tid 
med nys gjer rig het.

Som ma te ma ti ker, med 
form le nes uen de li ge uni vers. Som fy si ker, 
der det umu li ge er mu lig. Som lege, med et 
dyp dykk i bio lo gi en. Som psy kia ter, i møte 
med men nes ke sje len.

Kom mu ni ka sjo nen i for kant av mø tet  
har vært for be holdt kort tekst på mel din ger 
el ler mail. In ter nett har vært til li ten hjelp. 
Det er knapt så det lar seg gjø re finne spor 
av den ne man nen på ver dens ve ven.

No tat: «27/10�–�18, 05.44: Hvor for øns ker Tids-
skrif tet å in ter vjue meg, har jeg noe å bi dra 
med? Jeg er ny lig blitt 80 år, og fyl ler ti den 
sam men med Anna, le ser mye, bl.a. pa pir -

utga ve av Klas se kam pen og Af ten pos ten, 
lo ka le avi ser, The Guardian på nett et. P.t. 
også en in tens pe ri ode med ma te ma tikk. 
Spe si fikk lege fag lig litt e ra tur er lagt unna, 
men føl ger litt med i Tids skrif tet. El lers tref-
fer vi gode ven ner, er fris ke og har et godt  
liv. Ny ter na tu ren og tur li vet i Ves ter ålen.»

Noen uker ett er at vi møtt es, send te Trond 
meg en re di gert ut ga ve av lista han kas tet et 
blikk på fra tid til an nen un der in ter vju et. 
Det er et do ku ment på 5 463 ord, for mu lert 
på 13 tett skrev ne si der, med tan ke strøm mer, 
ide er og kon kre te re son ne men ter han skrev 
i må ne de ne som fulg te ett er at han tak ket ja 
til å stil le til in ter vju. Sto re og små tema som 
opp tar ham.

Det er ut drag fra dis se no ta te ne som har 
fått sin plass sted vis i teks ten. Mye av Trond 
Sæt re for tel les nem lig best gjen nom hans 

egen ind re og und ren de mo no log, ispedd 
øye blikk og si ta ter fra da vi møtt es.

Sum men er et sak lig sam men su ri um.
Men slik opp le ver jeg også Trond.

Vi ten skaps drøm men
His to ri en om Trond Sæt re star ter i Bagn  
i Vald res, der det var krigs hand lin ger rett 
uten for hus veg ge ne ap ril da ge ne 1940. Han 
ble født i 1938, to år før fa mi li en ble dre vet 
på flukt. I dag sitt er han igjen med noen 
min ner og man ge for tel lin ger fra bar ne -
årene un der kri gen. Fluk ten, og fel les ska pet 
som opp sto da de gjem te seg unna i kjel -
lerne i ly for ku ler og gra na ter når det stod 
på som verst, er blant det som sitt er igjen.

Vei en gikk i rykk og napp fra uro lig he te ne 
i Vald res til Rena, og så til Mod um der far 
fikk jobb som in gen iør på avis pa pir fa brikk.

Det var in gen iør man ge så for seg at unge 
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TROND SÆT RE

Født 29. sep tem ber 1938

Gift med Anna, tre barn

Cand.real., ho ved fag fy sikk 1967

Le ge stu di um Oslo 1968�–�73

Tur nus Stok mark nes og Had sel 1973�–�74

As si stent le ge Stok mark nes sy ke hus, 
 me di sinsk av de ling 1975�–�76

Dis trikts le ge Had sel kom mu ne 1976�–�90

Ut dan ning psy kia tri (Blak stad, Di ke mark, 
Stok mark nes) 1990�–�94

Over le ge Ves ter ålen DPS 1994�–�2015

Vi kar over le ge Ves ter ålen DPS 2017�–�18

Trond en dag skul le bli. Hjem me had de han 
alle for ut set nin ger for å finne vei en inn i de 
prak tis ke fa ge ne. I fa mi li ens bo lig, som var 
mer enn roms lig nok, fikk Trond Sæt re plass 
til drøm men om en gang å bli vi ten skaps-
mann. Han had de sitt helt egne la bo ra to-
rium og fikk for søks vis for dy pe seg i grunn-
stoff e nes ver den med et rom fylt av kje mi -
kali er og ap pa ra tu rer.

In ter es sen for kje mi og de mins te byg ge-
stei ne ne holdt ham gå en de len ge, helt til 
han nåd de mid ten av ten å re ne. Da opp da get 
han en ver den un der bak ken. På Mod um 
be tød det en ver den av uen de li ge mu lig  he-
ter for geo lo gisk ut forsk ning i gru ve gan ger.

Fast holdt i drøm men om å være en vask-
ekte vi ten skaps mann var det klart han 
 valg te re al fags stu di er.

På Uni ver si te tet i Oslo star tet det med 
geo lo gi og kje mi, som raskt ble fy sikk og 
ma te ma tikk, og end te med en fa sci na sjon 
for den mer ab strak te kvan te me ka nik ken  
og Einsteins re la ti vi tets teo ri er. Trond ble 
cand.real. i 1967.

– Ho ved opp ga ven var om dis lo ka sjo ner  
i krys tal ler. Jeg triv des med fy sikk, men  
i mid ten av 1960-åre ne had de jeg lest om 
DNA og ble tent på bio lo gi og ge ne tikk.

Det star tet som en nær im pul siv søk nad 
på me di sin stu di et, men i 1968 ble han me di-
sin stu dent på ekte.

I 1973 kun ne han også in ne ha titt e len 
cand.med.

Et liv for to
No tat: «1/11�–�18: Fore stå en de por trett in ter vju 
har gjort meg selv opp tatt. Men det har jeg vel 
all tid vært. Jeg har fa mi lie og gode ven ner, 
og vil ikke være dem for uten. De be tyr mye 
for meg. Men jeg tri ves også ale ne, f.eks. på 
tu rer i na tu ren. Na tur opp le vel se ne er størst 
når jeg er ale ne, men da sav ner jeg noen  
å dele opp le vel se ne med.»

Sæt re mø ter oss som fag per son, men hans 
vei har i stor grad sitt ut spring i to som he ten 
med Anna. Si den de møtt es i Oslo har de to 
delt li vet, stif tet fa mi lie og flytt et nord over. 
Hun som sy ke plei er, han som lege, sam men 
som for eld re.

Vi be fin ner oss langt fra mør ket, mu sik-
ken og mys tik ken i Dov re hal len, der de to 
møtt es un der stu die ti den i Oslo. Da Trond 
var fer dig med me di sin stu di et og fa mi li en 
på fem pak ket Re naul ten og dro nord over, 
ble det en av gjø rel se for li vet.

Pa ra dig me skif tet
Hjem me hos Trond og Anna er kaff en ser vert.

– Først had de jeg in gen ting å snakke om, 
men nå har jeg alt for mye å si, sier Trond 
Sæt re.

Han sitt er i gyn ge sto len, og har fun net 
fram ei lis te. Vi har ryd dig tatt oss fra barn-
dom men til Nord-Norge.

Nå har han plas sert bril le ne høyt på ho det 
og stu de rer mo bil skjer men.

Jeg ser meg rundt i det lune stue rom met. 
Ly se ne her inne fly ter varmt over i det kal de 
skum rings ly set der ute. Blått hav og fjell  
i det fjer ne. Fjel le ne i Ves ter ålen er ikke så 
spis se og kvas se som len ger sør vest i hav -
gapet. Hvis Lo fot veg gen gir hugg ten ner  
og ga pen de kjeft, er Ves ter ålen jeks le ne  
som for døy er res te ne av storm fra stor ha vet 
uten for.

– Jeg har ikke noe stort pro sjekt el ler noen 
brag der å vise til. Men jeg har mine tan ker 
om ting som rø rer seg i ti den, fi lo so fis ke 
be trakt nin ger og ide er. No ta te ne er litt 
ro te te. Før s te no tat: «Mitt tvi syn», sier Sæt re.
– Aas mund Olavs son Vinje?

– Ja, stem mer, ett er han ja. Og nes te punkt 
er «Jordas un der gang», der ett er «Freud og 
Ein stein».

Sæt re ten ker seg om et øye blikk, før han 
lar bril le ne falle på plass og be slutt er å ta 
fart inn i det 20. år hund ret.

– Det skjed de mye rundt år hund re skif tet, 
både in nen ma te ma tikk, fy sikk, kos mo lo gi, 
psy kia tri og kunst. Kvan te me ka nik ken brøt 
med den gam le for nuf ten. Tid og rom, år sak 
og virk ning var ikke de ter mi nert som før.  
I sam me tids rom opp sto den mo der ne og 
ab strak te kuns ten med Picasso, Freud ut vik-
let sine teo ri er om ind re kon flik ter, drøm-
mer og det ube viss te. Kraepelin be skrev og 
klas si fi ser te psy ko ser mer spe si fikt.

Sæt re le ser opp, føy er til og ten ker høyt  
før vi be ve ger oss mot hans fag li ge for kjær-
lig het: psy kia tri en.
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Men nes kets mør ke ma te rie
No tat: «1/1/19: Le ge yr ket er fylt av sto re og  
små etis ke si tua sjo ner: Mitt inn trykk er  
at men talt og so si al bedre fun ge ren de 
 pa si en ter of te re får rett til psy ko te ra pi enn 
and re da de vur de res som ’vel eg net’ for 
te ra pi. Er det slik at de som har ut vik let  
og de som gir psy ko te ra pi har mer til fel les 
med vel eg ne de pa si en ter? Har vi som er 
le ger og psy ko lo ger sam me evne til em pa ti 
for pa si en ter fra alle sam funns lag og alle 
slags pa si en ter?»

– Som ny ut dan net lege så jeg ikke på meg 
selv som bli ven de psy kia ter. Men fa get vir ket 
in ter es sant. Som all menn le ge føl te meg litt 
hjel pe løs når pa si en ter ba om sam ta le te ra pi, 
og det var da langt fra dis trik tet til spe sia lis-
te ne i Bodø.

Mø tet med det psy ke men nes ket fa sci -
nerte Sæt re. Ett er å ha tatt noen prak sis -
perio der i psy kia tri en for å for bed re seg  
selv som all menn le ge, inn så han ett er hvert 
at han var i ferd med å bli psy kia ter.

Og slik ble det. I 1994 var han fer dig psy-
kia trisk over le ge på Stok mark nes.

Angst, de pre sjon og sui ci da li tet en ga sjer te 
ham. Selv om det all tid er en øv el se i stor 
usik ker het.

– Som fag per son er det vik tig å kla re  
å skille mel lom selv mords ri si ko her og nå 
og ri si ko over tid, sier Sæt re.

– Det har vært mye fo kus på selv mord  
og sui ci da li tet i min tid som psy kia ter. Vi er 
langt mer opp merk som på det i dag enn før. 
Men det er langt mel lom hvert selv mord, og 
når det skjer, kom mer det som et sjokk for 
både fa mi lie og be hand ler.

No tat: «22/12�–�18: Sui cid, et bru talt møte med 
dø den. Fø lel se av skyld. Som psy kia ter fø ler 
man seg ofte ale ne og per son lig an svar lig 
når ’min’ pa si ent be går selv mord. Ved uven-
tet døds fall i so ma tisk hel se tje nes te opp -
leves an sva ret delt på man ge, pga. svikt  
i tek no lo gi en og pga. ’li vets gang’. Men 
hvor dan for hol de oss til kro nisk sui ci da le 
pa si en ter som vi tror en dag vil lyk kes i å ta 
sitt liv? Nei det er ikke lett.»

Le ge yr kets kall er å verne om det le ven de – 
og sår bar he ten i li vet selv. Når dø den kom-
mer nært på li vet in nen for le ge frak ken, er 
det tungt å være men nes ke og me di si ner på 
sam me tid.

I 1998 fikk fa mi li en Sæt re opp le ve sor gen 
selv.

To mas, den yng ste søn nen til Trond og 
Anna, tok sitt eget liv.

To mas var en ung mann, en sønn, en bror 
og en me di sin stu dent i Tromsø.

– Midt i stu di et tok han seg fri ett år. Han 
var de pri mert og had de tro lig av brutt sam-
ta ler hos psy ko log i Tromsø. Jeg hen tet ham 
hjem ett er et suicidforsøk, og hjem me gikk 
det bedre. Han var mer ak tiv og be gyn te  
å for be re de seg på å gjen opp ta stu di et. Vi 
var op ti mis tis ke, men han var fort satt ikke 
frisk. Jeg prøv de å få ham til å gå med på 
be hand ling el ler inn leg gel se, men han 
men te at det ikke had de noen hen sikt.  
Jeg føl te at To mas var i tryg ge hen der, her 
hos oss. Men det var han alt så ikke. Det er 
fort satt et sår som ikke er grodd, for oss 
beg ge to, og for alle i fa mi li en. Støtt e og 
opp merk som het fra ven ner har be tydd  
mye, også To mas sine ven ner.

Trond Sæt re for tel ler i knappe or de lag,  
og er var for at his to ri en og sor gen eies av 
fle re enn ham ale ne.

Men han med gir at han i dett e fo ru met 
kan dele hvor dan han som fag per son opp-
lev de ta pet og skyld fø lel sen i ett er tid.

– Som psy kia ter har jeg tenkt at jeg bur de 
ha skjønt det. Han var fort satt de pri mert  
og had de jo gjort et selv mords for søk tre 
uker tid li ge re. Men han var blitt mye bedre. 
Ting fun ger te ri me lig bra, og han be gyn te  
å ten ke fram over. Så skjed de det: brått, uven-
tet og bru talt.

Det uen de li ge uni ver set
No tat: «7/2/19: (…) Det kan hen de jeg  
er blitt vel prat som? Det er så mye jeg  
vil dele. Om det jeg le ser, el ler det som 
 rom ste rer i mitt hode. Sam vær med fa mi lie 
og gode ven ner be tyr mye. Na tur og fri lufts-
liv tar også mye av min tid, til beins om 
 som me ren og på ski om vin te ren. Sli ter  
meg opp bratt e bak ker til svæ re og flott e 

ut sik ter og her lig ned tur i myk snø, med 
skrekk blan det fryd.»

Han ten ker mye, Trond Sæt re. Da vi av tal te 
å mø tes, var han tid lig klar på at han «ikke 
er so si alt an lagt», som han selv sier. Han er 
ikke en mann for «små prat el ler den slags».

Men han har mye å dele. Fra sorg til re flek-
sjon. Fra en fa sci na sjon til den nes te. Fra ett 
ar gu ment til et an net.

Vi gjør en rei se gjen nom tan ker og tvil.  
Og ven der til ba ke til tvi sy net.

– Jeg har en ten dens til å for stå den jeg er 
uenig med.
– Det er jo ikke alle for unt å ten ke over den 
and res ar gu ment?

– Nei, men jeg lar meg ikke så lett his se 
opp. Det gjør at jeg kan ta til meg nye syns-
punk ter og ikke kjem pe for all tid å ha rett. 
Men blir jeg fø lel ses mes sig be rørt, kan tan-
ke ne låse seg.

Sæt re for kla rer. Han kan være uenig med 
man ge, men også øns ke å for stå hvor dan  
de ten ker. EF-stri den på venst re si den er et 
eks em pel. Både i 1970-åre ne og i 1994 var  
han mot stan der, men nå hel ler han mot  
å se på EU som freds ska pen de.

– Selv om jeg ald ri har stemt Høy re, har 
jeg sym pa ti er med An ge la Merkel og man ge 
med henne. Po en get er at det uten tvi syn 
kan bli fa na tis me og vi glem mer å se den 
and re si den.

Selv ett er 80 år er Sæt re på jakt ett er nye 
spørs mål.

No tat: «Er rom og tid en de li ge? El ler uen de -
lige? Fins det noe ska pen de prin sip per, f.eks. 
en Gud? El ler kan alt for kla res med til fel dig-
he ter. Som Darwins lære om evo lu sjon? Jeg 
tror vi men nes ker ald ri vil få klar het i dett e. 
Vår fan tas tis ke hjer ne er tross alt en de lig i et 
tro lig uen de lig tid-rom-uni vers.»

CHRIS TI NA SVAN STRØM
christina@svanstrom.no
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Scandiatransplant 50 år –  
et vel lyk ket nor disk  
samar beid om organ- 
transplantasjon
Scandiatransplant, den nor dis ke ut veks lings- og sam ar beids or ga ni-
sa sjo nen for or gan trans plan ta sjo ner, fyl ler 50 år i år. Blant de over  
2 000 or gan trans plan ta sjo ne ne som ut fø res år lig i med lems lan -
dene, kom mer man ge av or ga ne ne fra en ny lig av død do nor i et 
 nabo land. Scandiatransplant har med vir ket til at nor disk trans-
plan ta sjons me di sin er blant de al ler beste in ter na sjo nalt.

i pa to fy sio lo gi ved Ul le vål sy ke hus, og Erik 
Thors by, as si stent le ge samme sted. Ef skind 
had de ut ført den før s te ny re trans plan ta sjo-
nen i Norge og i Nor den al le re de i 1956 (1). 
Malm var sen tral i den før s te ny re trans plan-
ta sjo nen ved Ul le vål sy ke hus i 1963, en trans-
plan ta sjon som var me get vel lyk ket (1). Fra 
1971 ble det også opp nevnt et med lem fra 
Island. Nor disk råd på tok seg å dekke ko mi-
te ens ut gif ter.

Det før s te kon sti tue ren de mø tet i ko mi -
teen ble holdt i Gö te borg i feb ruar 1969. Ved 
nes te møte i juni sam me år ble Au dun Flat-
mark (1926�–�2004), ny an satt trans plan ta-
sjons kir urg ved Riks hos pi ta let, opp nevnt 
som ko mi te ens sek re tær. Ett er hvert ble han 
også fullt med lem av ko mi te en. Flat mark 
var den som byg get opp den mo der ne trans-
plan ta sjons me di si nen i Norge (1).

Ved mø tet i juni 1969 ble også Scandia-
transplant for melt etab lert. (Si den Finland 
og se ne re også Island var med lem mer, ble 
det dis ku tert om nav net hel ler bur de vært 
Nordictransplant. Man valg te li ke vel Scan-
diatransplant.) Det ble opp rett et et re gis ter 
ved Vevstypelaboratoriet ved Kom mu ne hos-
pi ta let i År hus, hvor Flem ming Kissmeyer-
Niel sen var sjef. Pa si en ter i Nor den som 
ven tet på en ny nyre fra en ny lig av død gi ver, 
ble re gist rert med ABO-blod ty pe og HLA-
vevs ty per. Alle vevstypelaboratoriene i Nor-
den had de til gang til dett e re gis te ret via 
fjern skri ver. Når en ny lig av død gi ver ble 
til gjen ge lig, ble det straks fore tatt blod-  
og vevs ty ping, og det ble tatt kon takt med 
re gis te ret i År hus for å finne frem til pa si en-
ter med op ti mal HLA-forlikelighet (fi gur 3). 
Om pa si en ten fan tes i et an net nor disk 
sen ter, ble ny ren fløy et dit.

Den nor dis ke eks pert ko mi te en fun ger te 
som en sty rings grup pe for Scandiatrans-
plant. Men ko mi te en tok også tid lig opp  
en rek ke and re sa ker av stor be tyd ning for 
ut vik ling av trans plan ta sjons me di si nen  
i Nor den. Det vik tig ste de før s te åre ne var  

Det stør ste pro ble met ved alle 
or gan trans plan ta sjo ner der 
gi ver og mottaker ikke er 
ar ve  mes sig iden tiske, er 
 av støt nings re ak sjo ner. Å hem-
me el ler helst for hind re slike 

re ak sjo ner er helt sen tralt for et vel lyk ket 
re sul tat. Ett er ini tia tiv fra kir ur gen Lars Erik 
Ge lin (1920�–�80) ved Sahlgrenska sjukhuset  
i Gö te borg ble det fra 1966 av holdt noen 
ufor mel le mø ter mel lom le ger som ar bei det 
med ny re trans plan ta  sjoner ved Sahlgrenska 
sjukhuset og År hus Kom mu ne hos pi tal, for  
å dis ku te re dett e og and re fel les pro ble mer. 
Sam ti dig had de man da fått de før s te hol de-
punk te ne for at ufor likelighet mel lom gi ver 
og mott a ker for HLA-vevs ty per (HLA = 
 hu mant leukocyttantigen) var en vik tig 
år sak til av støt nings re ak sjo ner (ram me 1).

Det er ofte van ske lig å finne frem til en 
mott a ker som har til nær met de sam me 
HLA-vevs ty pe ne som en ube slek tet, ny lig 
av død gi ver. Det må også være ABO-blod-
typeforlikelighet mel lom gi ver og mott a ker. 
Vå ren 1968 opp søk te der for den dans ke 
im mu no lo gen Flem ming Kissmeyer-Niel sen 
(fi gur 1) og den unge nors ke HLA-fors ke ren 
Erik Thors by da væ ren de hel se di rek tør  
i Norge, Karl Evang (fi gur 2). De fore slo at 
det ble etab lert et nor disk sam ar beid om 
ny re trans plan ta sjo ner, hvor alle pa si en ter  
i Nor den som ven tet på en ny nyre fra en 

ube slek tet, ny lig av død gi ver, ble ABO-blod-
typet og HLA-vevstypet, og re gist rert i et 
fel les nor disk re gis ter. Ved å ha man ge mot-
ta ke re å vel ge mel lom ville det bli lett e re  
å finne frem til HLA-for li ke li ge mott a ke re  
av ny rer fra en ny lig av død gi ver. Det år li ge 
mø tet mel lom de nor dis ke hel se di rek tø rer 
skul le av hol des i Oslo sam me år. Evang var 
som kjent en me get inn fly tel ses rik hel se -
direk tør. Kissmeyer-Niel sen og Thors by 
an tok der for at om de fikk over be vist ham 

om be tyd nin gen av et nor disk sam ar beid, 
var mye vun net.

Evang lot seg over be vi se. På det ett er føl-
gen de nor dis ke hel se di rek tør mø tet ble 
der for Nor disk eks pert ko mi te for ny re trans-
plan ta sjo ner opp rett et, hvor hvert nor disk 
land ble bedt om å opp nev ne tre med lem-
mer hver. (Se ram me 2 for de før s te med lem-
me ne.) De var alle pio ne rer in nen ut vik lin-
gen av nor disk trans plan ta sjons me di sin.  
De nors ke med lem me ne var Leif Ef skind 
(1904�–�87), pro fes sor i kir ur gi ved Riks hos pi-
ta let, Ole Ja cob Malm (1910�–�2005), pro fes sor  

«Om pasienten fantes  
i et annet nordisk senter,  
ble nyren fløyet dit»



74 5TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 8,  2019;  139

ESSAY

Fi gur 1  Flem ming Kissmeyer-Nilsen (1921–91). Foto: Avde - 
lingen Blod bank og Im mu no lo gi ved Aarhus Uni ver si tets-
hos pi tal.

Fi gur 2  Karl Evang (1902–81). Foto: NTB Scan pix

Ram me 1

HLA-molekylene, eller HLA-vevstypene, 
sitter på overflaten av alle våre kjernehol-
dige celler. De finnes i svært mange ulike 
varianter, og ubeslektede individer har 
derfor oftest forskjellige HLA-vevstyper. 
Dersom giver og mottaker av et transplan-
tat har forskjellige HLA-vevstyper, vil det 
ofte resultere i sterke avstøtningsreaksjo-
ner, rettet mot de fremmede HLA-vevs-
typene hos giveren. Derfor ønsker man  
å finne frem til en giver som har mest 
mulig like HLA-vevstyper som mottakeren. 
Dette var særlig viktig før man fikk nye  
og mer effektive immunsupprimerende 
midler. Fortsatt er dette viktig for pasien-
ter som har dannet antistoffer mot frem-
mede HLA-vevstyper, f.eks. på grunn av 
tidligere transplantater som er blitt av-
støtt. I slike tilfeller må man finne et organ 
fra en giver som pasientens HLA-antistof-
fer ikke reagerer med, for å unngå en 
meget rask (hyperakutt) avstøtning.

Ram me 2

De første medlemmene av Nordisk 
ekspertkomite for nyretransplanta-
sjoner.

Norge

Leif Efskind, Rikshospitalet

Audun Flatmark, Rikshospitalet (sekretær)

Ole Jacob Malm, Ullevål sykehus

Erik Thorsby, Ullevål sykehus

Sverige

Curt Franksson, Karolinska Institutet, 
Stockholm

Lars Erik Gelin, Sahlgrenska sjukhuset, 
Göteborg

Bertil Hood, Sahlgrenska sjukhuset, 
 Göteborg

Danmark

Ole Fjeldborg, Århus Kommunehospital

Jørn Hess Thaysen, Rigshospitalet, 
 København

Flemming Kissmeyer-Nielsen, Århus 
 Kommunehospital

Finland

Børje Kuhlback, Helsingfors Universitets 
Centralsjukhus

Bjørn Lindstrøm, Helsingfors Universitets 
Centralsjukhus

Martti Turunen, Helsingfors Universitets 
Centralsjukhus

å leg ge for hol de ne til rett e for at alle som 
had de be hov for ny re trans plan ta sjon, 
 kun ne til bys det. Lov giv nin gen ved rø ren de 
do na sjon av or ga ner fra ny lig av dø de var  
en an nen vik tig sak. Fle re inn stil lin ger om 
dis se og and re spørs mål ble over sendt de 
nor dis ke lands hel se di rek tø rer. Ko mi te en 
ble på den ne må ten et me get vik tig sam -
arbeids or gan for trans plan ta sjons virk som-
he ten i Nor den. Ko mi te en ini tier te og fi nan-
si er te også en rek ke nor dis ke forsk nings pro-
sjek ter.

For en in gen Scandiatransplant over tar
Drif ten av Scandiatransplant, dvs. re gis te ret 
i År hus, var res surs kre ven de og treng te 
sta dig for ny el ser. Det ble for gje ves søkt om 
mid ler fra uli ke kil der, in klu dert myn dig -
hete ne i de nor dis ke land. Red nin gen ble  
en do na sjon på 3,2 mil li o ner DKK fra det 
dans ke «Toyo tas fond for samfundsmæssige 
og velgørende formaal» i 1992. Nor disk råd 
øns ket ett er hvert at de en kel te nor dis ke 
land selv skul le over ta fi nan si e rin gen både 
av eks pert ko mi te en og drif ten av Scandia-

transplant. Dess uten had de man så vidt 
be gynt ut veks ling også av and re or ga ner 
som hjer te, le ver og lun ge. Eks pert ko mi te en 
laget der for et for slag om å opp rett e Scan-
diatransplant som et fast sam ar beids or gan 
for all trans plan ta sjons virk som het i Nor den, 
til er stat ning for eks pert ko mi te en.

Det «nye» Scandiatransplant, døpt For -
enin gen Scandiatransplant, ble opp rett et  
i 1992. Sam ti dig ble eks pert ko mi te en av vik-
let. Med lem me ne av Scandiatransplant er  
nå de nor dis ke trans plan ta sjons sy ke hu se ne. 
Or ga ni sa sjo nen er der for helt styrt av fag-
per so ner. Fra 2017 ble også Est land med lem. 
Om kost nin ge ne dek kes av de in vol ver te 
sy ke hu se ne, ba sert på an tall or gan trans-
plan ta sjo ner fore gå en de år. I til legg til  
å til rett e leg ge for ut veks ling av uli ke or ga-
ner fra ny lig av dø de for trans plan ta sjon  
i Nor den, dri ver or ga ni sa sjo nen også mye 
an nen virk som het på trans plan ta sjons fel tet 
(3, 4). Det in klu de rer om fatt en de opp føl ging 
for å kva li tets sik re re sul ta te ne, uli ke fag-
grup per, fel les krav til in fek sjons tes ting av 
gi ve re og mott a ke re, og et nett verk av fag lig 
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sam ar beid for å styr ke forsk ning og ut vik-
lings ar beid på om rå det.

Ut veks ling av ny rer fra ny lig av dø de
Den før s te ut veks lin gen av en nyre fra en 
ny lig av død gi ver til en pa si ent i et an net 
nor disk land fant sted i mars 1969, da en 
nyre ble fløy et fra Gö te borg til en pa si ent  
i År hus. En pa si ent i Norge fikk før s te gang 
en nyre fra Dan mark juli 1969.

Pri mært prøv de man å finne mott a ke re 
som had de de sam me el ler nes ten de sam-
me HLA-vevs ty pe ne som gi ve ren. Om en slik 
mott a ker be fant seg i et an net nor disk trans-
plan ta sjons sen ter, var det et krav at ny ren 
mått e til bys dett e sen te ret. I 1971 ble hele 
73 % av ny re ne fra ny lig av dø de gi ve re trans-
plan tert ved et an net sen ter enn do nor sen-
te ret (fi gur 4). Men helt pro blem fritt var 
dett e ikke. Noen sent re, som det nors ke, 
ut før te man ge ny re trans plan ta sjo ner med 

le ven de gi ver (ca. 40 %), og fikk av den grunn 
en noe kor te re ven te lis te enn and re sent re. 
Dess uten var til gan gen på av dø de gi ve re 
klart stør re i noen land enn i and re. Dett e 
før te til at noen sent re fikk langt leng re 

ven te lis ter enn and re og der ved langt fle re 
or ga ner til sendt enn de selv til bød. Man 
ut vik let der for i lø pet av 1980-åre ne et slags 
«til ba ke be ta lings sy stem». Om et sen ter 

had de sendt ut fle re ny rer enn det had de 
mott att, skul le dett e ut lig nes i lø pet av et 
halvt år med ny rer av sam men lign bar  
ABO-blod ty pe og or gan kva li tet.

Be tyd nin gen av god HLA-forlikelighet 
mel lom gi ver og mott a ker var klar i 1970-  
og be gyn nel sen av 1980-åre ne, da im mun-
sup pre sjo nen var ba sert på azatioprin og 
pred ni son, og ga høye ut slag på transplan-
tat overlevelsen. Sær lig var det vik tig å opp nå 
god forlikelighet for noen «nye» HLA-vevs -
typer som ble opp da get på mid ten av 
1970-tal let, de så kal te HLA-DR-vevs ty pe ne. 
Dett e bed ret i be ty de lig grad transplantat-
overlevelsen (1, 2).

I 1983 ble ciklosporin A («sop pen fra Har-
dan ger vid da») in tro du sert, og se ne re også 
en rek ke and re langt mer eff ek ti ve im mun-
sup pres si ver. Dett e med før te ett er hvert li ten 
eff ekt av god HLA-forlikelighet på transplan-
tatoverlevelsen, da even tu el le av støt nings -
reak sjo ner van lig vis lot seg re ver se re med 
de nye mid le ne. Transport av ny ren med -
førte også leng re tid uten sir ku la sjon 
 (is ke mi tid), noe som kun ne ska de ny ren.  
De en kel te sent re øns ket der for å kun ne 
bru ke fle re «egne» ny rer selv iste den for  
å mått e sen de dem fra seg. Dett e før te til  
at man inn skren ket sen de plik ten til kun  
å om fatt e fullt HLA-for li ke li ge ny rer, og bare 
den ene ny ren fra hver do nor. Ut veks lings-
pro sen ten falt til ca. 10�–�15 % fra mid ten av 
1980-åre ne (fi gur 4).

Som nevnt i ram me 1 kan noen pa si en ter 
ha ut vik let an ti stoff er mot HLA-vevs ty per, 
ofte pga. tid li ge re av støtt(e) trans plan tat(er). 
Dis se an ti stoff e ne kan være bredt re age -
rende, dvs. de kan re age re med man ge frem-
me de HLA-vevs ty per. Slike pa si en ter kan det 
være me get van ske lig å finne en HLA-for li ke-
lig nyre til, og de kan der for bli stå en de  
i åre vis på ven te lis ten. Nå har vi fått me to der 
til å finne ut hvil ke frem me de HLA-vevs ty per 
pa si en ten ikke har laget an ti stoff er mot, 
som kal les ak sep ta belt HLA-ufor li ke li ge vevs-
ty per. Ved å lete ett er gi ve re som bare har 
pa si en tens egne HLA-vevs ty per, el ler bare 
ak sep ta belt ufor li ke li ge HLA-vevs ty per, øker 
pa si en tens sjan se til å få ny nyre ve sent lig. 
Pa si en ter med bredt re age ren de HLA-an ti-
stoff er som har stått på ven te lis ten i man ge 
år, kan nå få ny nyre fra ny lig av død do nor  
i lø pet av få må ne der, med et godt re sul tat. 
Der for har man de siste ti år inn ført pri mær 
ut veks lings plikt for ak sep ta belt ufor li ke li ge 
ny rer til pa si en ter med slike HLA-an ti stoff er, 

Fi gur 3  Sjefbioingeniør Anne Brat lie ved Vevstypelaboratoriet ved Riks hos pi ta let sø ker via fjern skri ver i Scandiatrans- 
plantregisteret i Aarhus ett er HLA-for li ke li ge mott a ke re til ny re ne fra en ny lig av død gi ver. Bil det er tatt om kring 1975. 
Foto: Erik Thors by

«Betydningen av god  
HLA-forlikelighet mellom 
giver og mottaker var klar 
i 1970- og begynnelsen av 
1980-årene, og ga høye utslag 
på transplantatoverlevelsen»
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len ge på en ny nyre. Til sam men 891 trans-
plan ta sjo ner av nyre fra ny lig av død gi ver 
ble ut ført i med lems lan de ne i 2018. I til legg 
kom mer 338 ny re trans plan ta sjo ner fra 
le ven de gi ver. I 2018 ble det ut ført 168, 151 og 
375 trans plan ta sjo ner av hhv. hjer te, lun ge 
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Fi gur 4  An del ny re trans plan ta sjo ner med nyre fra ny lig av død gi ver sendt fra ett nor disk sen ter til et an net si den star ten 
av Scandiatransplant i 1969 (4).
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Fi gur 5  An tall trans plan ta sjo ner av hjer te, lun ger og le ver ut ført med or gan fra eget sen ter og or gan til sendt fra et an net 
sen ter i Scandiatransplant i pe ri oden 2014–18 (tall opp lyst fra Scandiatransplant).

noe som har med ført en øken de ut veks ling 
av ny rer (se fi gur 4).

Da gens ut veks lings reg ler gir pri ori tert 
sen de plikt for fullt HLA-for li ke li ge el ler 
ak sep ta belt ufor li ke li ge ny rer til pa si en ter 
med bredt re age ren de an ti stoff er, der nest 
for fullt for li ke li ge ny rer til pa si en ter som 
har mind re bredt re age ren de an ti stoff er, og 
så for ny rer fra ung gi ver til barn hvor det er 
en ri me lig grad av HLA-forlikelighet (4, 5).

Ut veks ling av and re or ga ner
Ett er inn fø rin gen av ciklosporin A og and re 
im mun sup pres si ver ble det også mu lig  
å gjø re and re ty per or gan trans plan ta sjo ner 
som hjer te-, lun ge-, le ver- og pancreastrans-
plantasjoner med gode re sul ta ter. På grunn 
av den me get eff ek ti ve im mun sup pre sjo nen 
som nå blir brukt, spil ler grad av HLA-forli-
kelighet li ten rol le også ved dis se trans plan-
ta sjo ne ne. Men ABO-blodtypeforlikelighet, 
or gan stør rel se, og til dels også en viss al ders-
mat ching er vik tig ved slike trans plan ta sjo-
ner. De al ler fles te trans plan ta sjo ner med 
and re or ga ner enn ny rer skjer med «egne», 
lo ka le or ga ner. Men noen pa si en ter tren ger 
ny le ver, nytt hjer te el ler nye lun ger me get 
raskt for å over le ve. Der for har man laget 
kri te ri er for has te sa ker («ur gent requests»), 
hvis et av dis se or ga ne ne må være til gjen ge-
lig in nen få da ger for å red de pa si en ten.  
En slik pa si ent vil få før s te til gjen ge li ge og 
pas sen de or gan i Nor den. Fi gur 5 vi ser hvor 
stor an del av trans plan ter te hjer ter, lun ger 
og le ve re som ble sendt fra ett sen ter til et 
an net i pe ri oden 2014�–�18.

Hva har vi opp nådd i de før s te 50 år?
Scandiatransplant ble opp rett et av kli ni ke re 
for å gi best mu lig til bud til pa si en ter som 
tren ger en ny nyre fra en ny lig av død gi ver.  
I den før s te ti den, med mind re eff ek ti ve 
im mun sup pres si ver, opp nåd de man en 
langt bedre over le vel se ved å pri ori te re 
op ti mal HLA-forlikelighet. I de se ne re år, 
med mer eff ek ti ve im mun sup pres si ve me di-
ka men ter, har man opp nådd en over le vel se 
av førs te gangs trans plan ta sjon av nyre fra 
ny lig av død gi ver til pa si en ter som ikke har 
HLA-an ti stoff er på ca. 95 % ett er ett år og  
ca. 60 % ett er ti år, med li ten eff ekt av HLA-
mat ching (6). Se ne re har pri ori tert ut veks-
ling ved ak sep ta bel HLA-uforlikelighet gjort 
det mu lig å skaff e HLA-for li ke li ge ny rer 
langt ras ke re til pa si en ter med bredt re age-
ren de HLA-an ti stoff er som el lers mått e vente 

og le ver i med lems lan de ne. Man ge pa si en-
ter som raskt tren ger et av dis se or ga ne ne 
for å over le ve, kan nå få dett e ett er inn fø ring 
av haste pro gram met i Scandiatransplant. 
Det sto re pro ble met er fort satt man gel på 
or ga ner, som gjør at ven te lis ten sta dig øker. 
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I 1995 var det 1 028 pa si en ter som ven tet på 
en ny nyre i Scandiatransplant, ved ut gan-
gen av 2018 var det 1 551. En vik tig opp ga ve 
er der for å bedre til gan gen på or ga ner fra 
ny lig av dø de, bl.a. gjen nom bedre opp lys-
nings virk som het.

Scandiatransplant eies og dri ves av trans-

plan ta sjons sent re ne. Fag per so ner har ut vik-
let or ga ni sa sjo nen for å sik re et best mu lig 
re sul tat hos flest mu lig pa si en ter som tren-
ger et nytt or gan fra en ny lig av død gi ver, 
med ut gangs punkt i forsk nings ba sert kunn-
skap. Scandiatransplant har med vir ket 
me get sterkt til at nor disk trans plan ta sjons-

me di sin er blant de al ler beste in ter na sjo-
nalt, både mht. kva li tet og om fang. Dett e er 
den beste ga ran ti for at or ga ni sa sjo nen også 
vil være svært vik tig i frem ti den. Scandia-
transplant er en sprek fem ti åring og et 
sær de les vel lyk ket eks em pel på hva man kan 
opp nå med et nært nor disk sam ar beid.
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Nesens valvula – misforstått betegnelse  
på komplekst område

Innen nesekirurgi brukes de latinske  
uttrykkene valvula interna og  
valvula externa. Vi mener at dette  
er misvisende termer som ikke bør 
brukes.

Kirurger vektlegger i noen sammenhenger 
andre anatomiske forhold enn det som 
presenteres i anatomiundervisningen. Det 
kan være forskjell på teoretisk og klinisk 
anatomikunnskap, for eksempel ved klinisk 
nyttige forhold som plan mellom muskler, 
«sikre» områder å legge snitt eller områder 
mellom navngitte strukturer. Dette blir  
av enkelte omtalt som kirurgisk anatomi.  
Et eksempel fra nesekirurgien er uttryk- 
kene valvula interna og valvula externa.  
I standard anatomibøker står det ingenting 
om disse begrepene.

Valvula kommer av det latinske ordet 
valva. Ifølge latinordboken betyr valva 
egentlig ‘dørfløy’, altså den ene halvdelen  
av en dobbeltdør. I medisinsk sammenheng 
blir valva vanligvis oversatt til klaff. En fysio-
logisk klaff er et organ som stopper eller 
regulerer strøm av væske eller luft. Ved  
å føye til diminutivsuffikset -ula uttrykker 
man at det dreier seg om en mindre utgave 
av substantivet.

Neseklaff?
The nasal valve ble første gang beskrevet  
i 1903 (1), men det er ingen konsensus om 
bruken av begrepet i rhinologisk litteratur. 
Man veksler også mellom bruk av ordene 
valva og valvula.

Valvula externa forstås av mange  
som et område avgrenset av neseseptum, 
 mediale og laterale crura av alabrusken og 
premaksillen (figur 1). Betegnelsen brukes  
i litteraturen både om den todimensjonale 
neseboråpningen og den tredimensjonale 
vestibulum nasi.

Valvula interna avgrenses vanligvis av 
neseseptum, nesegulvet, øvre lateralbrusk 
og fremre del av concha nasalis inferior 
(figur 1). Sistnevnte er det trangeste området 
i nesekaviteten, og et område som er aktuelt 
å modifisere kirurgisk ved nesetetthet.

Verken den eksterne eller interne valvula  
i nesen er som klaffer å regne, og i engelsk-
språklig litteratur har uttrykkene blitt fore-
slått erstattet med henholdsvis inlet area  
og nasal gateway (2).

Uklare begreper
Sannsynligvis er det fornuftig å beholde 
termen vestibulum nasi om det som på 
engelsk betegnes som external valve eller 
inlet area. Vi vil foreslå det norske uttrykket 
neseporten for internal valve eller nasal 
gateway.

Det viktigste spørsmålet er imidlertid  
om vi egentlig trenger disse begrepene i det 
hele tatt. Vi bør etterstrebe en terminologi 
som har et vitenskapelig fundament og som 
kan gi opphav til etterprøvbare resultater 
etter kirurgiske inngrep. Deskriptive tolk-
ninger av endringer i external valve og inter-
nal valve etter eksempelvis rhinoplastikk 
har vist seg ikke å være etterprøvbare. Sub-
jektive eller fysiske målemetoder som rhino-
manometri eller akustisk rhinometri gir 
usikre resultater (3). Databaserte modeller 
med kunnskap om strømningsfysikk og 
aerodynamikk påviser effekt av endringer  
i fremre del av nesekaviteten (4) og kan 
representere en fremtidig objektiv måle-
metode etter nesekirurgi.

Internasjonal bruk av begreper endres 
neppe ved en artikkel i Tidsskriftets språk-
spalte, men uklar begrepsbruk gir dårlig 
kommunikasjon. Når man kommuniserer 

på norsk, bør man velge termer som mer 
treffende beskriver området man vil omtale. 
Etter vår mening er termene valvula externa 
og interna lite nyttige. Den etablerte anato-
miske termen vestibulum nasi omfatter 
førstnevnte, mens neseporten kan være et 
mer treffende navn på sistnevnte.

EIRIK MATHISEN
er spesialist i øre-nese-halssykdommer og overlege 
ved Øre-nese-halsavdelingen ved Sykehuset Østfold.
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Figur 1  Den angivelige valvula interna og valvula externa. Illustrasjon: Nastasic/iStock, tilpasset av Tidsskriftet.
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Synlig berusede høns

Fulde høner, rabarbravinrester 
og skjæve egg.

I «Tidsskrift for fjærfæavl» meddeler en 
indsender følgende:

I fjor da vi laget rabarbravin, blev alle de 
faste stoffer (stilker, rosiner) efter endt gjæ-
ring slaat ut til hønsene. Det var om efter-
middagen, efterat alle høner hadde præstert 
sit egg om dagen. De spiste med begjærlig-
het. Det varte ikke så længe, før de var synlig 
beruste, og efter at ha tumlet omkring ute 

en stund fik de det travlt med at gaa ind. 
Forbauselsen var stor, da det viste sig, at de  
i fylla gav sig til at verpe nok et egg, altsaa  
2 egg hver paa en dag. At det var hastverks-
arbeide, vistes paa eggene, for de var skjæve, 
forklemte og rare.

Fra tid til annen dukker det opp historier i mediene om dyr som har blitt beruset. Elgen har for eksempel tilsynelatende  
en tendens til å gå på epleslang, for så å sjangle rundt i folks hager fordi eplene hadde begynt å gjære. For 100 år siden,  
i Tidsskriftets utgave nr. 2/1919, dukker det opp noen synlig berusede høns (Tidsskr Nor Lægeforen 1919; 39: 67).

En ytterst tåpelig dans

Pardansen tango oppstod på slutten av 1800-tallet i de fattige strøkene langs elven Río de la Plata på grensen mellom Argen- 
tina og Uruguay. Ordet ble angivelig tidligere brukt om musikalske sammenkomster blant slaver, og dansestilen ble gjerne 
praktisert på bordeller og andre steder med et litt frynsete rykte. Dette bidro muligens til at dansen ble litt sterk kost for enkelte. 
Den som skrev den følgende beskjeden i Tidsskriftets utgave nr. 15/1914 virket i alle fall ikke spesielt imponert over den (Tidsskr 
Nor Lægeforen 1914; 34: 1095).

«Tango-syken» er en ganske ny sygdom, 
som opstaar efter overdreven tangodansing, 
– den nye, efter manges mening yderst 
 taabelige dans.

Sygdommen er beskrevet av dr. Böhme  
i «Klinisch-therapeutisches Wochenschr.»  
og forekommer hos dansere og danserinder, 
som under utførelsen av «tangoens» mange 
komplicerte figurer har overanstrengt 
 fotens strækkemuskler, saa der er frem-
kommet en smertefuld betændelse i musk-
lerne.

Illustrasjon: ring-ring/iStock

Illustrasjon: mubai/iStock
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Mik ro sko pisk  
og mak ro sko pisk 
 medi sin his to rie

Den kroa tis ke le gen, me di sin his to ri ke ren  
og vi ten skaps teo re ti ke ren Mir ko D. Grmek 
(1924�–�2000) er nok lite kjent i nors ke me di-
sins ke kret ser (et søk i Tids skrif tets da ta ba se 
ga in gen treff). Det sies at Grmek var fly ten de 
i minst åtte eu ro pe is ke språk i til legg til at 
han les te klas sisk gresk og la tin, og man ge 
av teks te ne hans er fort satt ikke over satt til 
eng elsk. I en ny bok er nå fle re av es say ene 
hans over satt til eng elsk for før s te gang, 
and re er pub li sert på nytt. Te ma tisk spen ner 
ka pit le ne fra aids og ald ring til opp da gel sen 
av le ve rens gly ko gen etis ke funk sjon. Sam let 
gir bo ken et godt bil de av Grmeks sto re 
idé rik dom og dypt lod den de kunn skap.

Es say ene ty de lig gjør to teo re tis ke lin jer  
i Grmeks for fatt er skap: et vi ten skaps his to-
risk mak ro per spek tiv og et mik ro per spek tiv. 
La oss først se på mak ro per spek ti vet. Grmek 
var in spi rert av his to ri ke ren Fernand Brau-
del, kjent for den frans ke tra di sjo nen for de 
lan ge lin jers his to rie skriv ning (long durée). 
Braudel tok til orde for en ny måte å skrive 

PATHOLOGICAL 
 REAL I TIES
Mir ko D. Grmek
Es says on Dis ease, Expe-
riments, and Hi sto ry. 264 
s. New York, NY: Ford ham 
 Uni ver si ty Press, 2018.  
Pris USD 28  
ISBN 978-0-8232-8035-3

his to rie på som så for bi tra di sjo nen for  
å kon sen tre re seg om vik ti ge hen del ser  
og per son lig he ter. His to ri ke re skul le både 
ana ly se re ut vik ling over ge ne ra sjo ner (for 
eks em pel de mo gra fis ke end rin ger) og pløye 
dy pe re inn i de geo gra fis ke struk tu rers 
egen his to rie med de res mye lang som me re 
tids ryt mer. Slik kun ne Mid del ha vets opp-
stan del se og end ring frem skaff e ny kunn-
skap om nær lig gen de lands his to rie. Am bi-
sjo nen var å ana ly se re na tu ren og kul tu ren 
sam let for å kun ne skrive to tal his to rie.

De lan ge lin jers his to rie spei les dels  
i Grmeks es say om den lan ge his to ri en  
til me ka nis tis ke livs for stå el ser fra an tik kens 
atomister til Des car tes. Am bi sjo nen kom-
mer ty de li ge re til utt rykk i be gre pet  pato - 
cenose som han in tro du ser te i en ar tik kel  
i 1969. In spi rert av 1800-tallsbegrepet bio- 
cenose, en be teg nel se på hvor dan or ga nis-
mer i ha bi tat gjen si dig på vir ker hver and re, 
re pre sen ter te patocenose en øko lo gisk 
til nær ming til syk dom mers to tal his to rie: 
Men nes kers his to rie er vevd sam men med 
syk dom mer i et øko sy stem der syk dom mer 
på vir ker hver and re i en dy na misk ba lan se 
som igjen på vir ker so si a le, po li tis ke og 
kul tu rel le for hold i sam fun net. Der for 
 kun ne ikke syk dom mers his to rie stu de res 
ale ne, men mått e sees sam let. Det le det ham 
for eks em pel ut i en dar wi nis tisk mo dell  
for å for stå aids epi de mi ens ut bre del se: Et 
mu tert vi rus med høy infeksiøsitet spred de 
seg raskt i mo der ne sam funn gjen nom 
blod over fø rin ger og part ner bytt er. Be kjem-
pel sen av and re in fek sjons syk dom mer, som 
tu ber ku lo se, had de så å si «ba net vei en» for 
et nytt vi rus. Selv om teo ri en nok var for fris-
ken de da den ble lan sert i all sin spekulativi-
tet, fal ler den på man gel på re fe ran ser el ler 
data som kan un der byg ge den (et spørs mål 
er vel også om en slik to tal teo ri lar seg 

 be vi se el ler mot be vi se). I dag er nok teo ri en 
mest in ter es sant som et his to rio gra fisk 
po eng, dvs. i stu di et av his to rie fa gets egne 
me to der og his to rie. Li ke vel er patocenose-
begrepet nytt ig ved at det min ner oss på 
syk dom mers hi sto ri si tet og at syk dom mers 
na tur all tid står i et for hold til den kul tu ren 
og sam fun net de er en del av.

Grmek gjor de også et pio ner ar beid gjen-
nom sine mik ro his to ris ke til nær min ger  
til la bo ra to rie forsk ning. Ved å nær le se den 
frans ke fy sio lo gen Clau de Bernards (1813�–�78) 
la bo ra to rie no ta ter ba net han vei en for et 
nytt forsk nings felt, tek no lo gi- og vi ten skaps-
stu di er (scien ce and technology stu dies el ler 
so cial stu dies of scien ce), der me di sins ke  
og bio lo gis ke forsk nings pro ses ser selv blir 
forsk nings ob jek tet.

Bo ken er flott re di gert med et ut fyl len de 
for ord av Pier re-Olivier Méthot. Grmeks 
skri ve stil gjør teks te ne lett til gjen ge lig. Selv 
om bo ken nok eg ner seg best for dem som 
job ber med me di sin his to rie og vi ten skaps-
teo ri, kan den an be fa les til alle som er in ter-
es sert i me di si nens his to rie.

KE TIL SLAG STAD
Tids skrif tet

«Menneskers historie er vevd 
sammen med sykdommer  
i et økosystem der sykdom- 
mer påvirker hverandre i en 
dynamisk balanse som igjen 
påvirker sosiale, politiske  
og kulturelle forhold i sam- 
funnet»
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Gode råd trenger  
ikke være dyre

«You have got typhoid fever. But you also 
need some pain medication.» Den lokale 
medisinmannen kom mot meg med en stor 
sprøyte i hånda.

«But I don’t have pain! I only have fever!» 
protesterte jeg.

Som 20-åring hadde jeg reist ut som frivil-
lig til landsbygda i Etiopia for å hjelpe til i et 
skoleprosjekt og med driften av et lokalt 

REISEMEDISIN
Ivar Helle, Gunnar Hasle
Råd for helse og sykdom 
under langtidsopphold  
i utviklingsland. 5. utg.  
182 s, tab, ill. Oslo: Gylden-
dal, 2018. Pris NOK 349  
ISBN 978-82-05-50864-4

fotballag. Men vaksinasjonskontoret i Norge 
hadde ikke fått med seg at jeg skulle bo ti 
måneder i en jordhytte under meget enkle 
forhold. Tyfoidfeber var jeg derfor ikke blitt 
vaksinert mot. Jeg følte meg både redd og 
hjelpeløs der jeg lå på en benk på den lokale 
helseklinikken, med nærmeste brukbare 
sykehus en fem timers kjøretur unna.

Kanskje hadde jeg følt meg litt tryggere 
om jeg hadde hatt boka Reisemedisin – Råd 
for helse og sykdom under langtidsopphold  
i utviklingsland med i bagasjen. For tittelen 
lyver ikke, her kunne jeg funnet relevante 
råd og oppdatert informasjon om de van-
ligste tropesykdommer – så vel som viktige 
momenter å huske på før, under og etter et 
lengre opphold i et fattig land.

Det er mye som har endret seg siden Ivar 
Helles første utgave av Reisemedisin kom ut  
i 1983. Den femte utgaven er blitt revidert  
og tekstene betydelig forkortet av Gunnar 
Hasle, infeksjonsmedisiner og leder for 
Reiseklinikken i Oslo.

Boka tar mål av seg å kunne fungere som 
et oppslagsverk. En fornuftig oppbygning  
og en god innholdsfortegnelse gjør at det 
skulle være mulig å bruke den til nettopp 

dette formål. Denne nyeste utgaven er dess-
uten mer lettfattelig, og passer godt for det 
voksende antall ungdom og voksne som  
i dag legger ut på lengre eventyr til mindre 
utviklede deler av verden.

For å kunne ha full nytte av bokas mange 
gode råd, vil det imidlertid være nødvendig 
å gjøre seg kjent med innholdet i god tid før 
avreise. Da vil du ikke bare slippe å ende opp 
uten påkrevde vaksiner, men også ha en 
rekke andre gode råd lett tilgjengelig – din 
egen lille lommelege, uten behov for inter-
nettdekning eller kvalitetssensur.

I stedet for en jungel av råd og retnings-
linjer som du finner ved et kjapt søk på 
Google, så ville jeg personlig heller stolt på 
erfarne infeksjonsmedisinere som Hasle og 
Helle. For husk: dersom du reiser på lengre 
utenlandsopphold uten å være tilstrekkelig 
forberedt, så kan gode råd fort bli dyre. I alle 
fall en del dyrere enn denne boka.

DANIEL STENBERG SAXE
Lege og prosjektrådgiver, Edna Adan University 
Hospital
Hargeisa, Somaliland

Smer te i et stør re 
 perspek tiv

Mål grup pen er sy ke plei e re, le ge stu den ter 
el ler and re hel se ar bei de re med in ter es se for 
smer ter. Dett e er ikke en læ re bok, men pre-
sen ta sjon av fi lo so fis ke be trakt nin ger rundt 
fe no me net smer te. Le se ren må kun ne re flek-
te re rundt inn hol det og vur de re det opp 
mot egen kunn skap rundt te ma et.

SMER TE
Per Nor tvedt,  
Finn Nor tvedt
Fe no men og etikk. 131 s. 
Oslo: Gyl den dal, 2018.  
Pris NOK 299  
ISBN 978-82-05-50124-9

Ka pit le ne er kor te og lett e å lese. Inn holds-
mes sig skil ler for fatt er ne dår lig mel lom 
for skjel li ge smer te ty per, f.eks. blir kreft re la-
ter te og ikke-kreft re la ter te smer ter pre sen-
tert uten klart skille. Dett e kan frem stå for-
vir ren de for stu den ter med be gren set over-
sikt i fel tet, men for le se re med noe for-
hånds kunn skap kan te ma et sti mu le re til 
re flek sjon og dis ku sjon.

Bo ken in ne hol der noen på stan der som 
jeg be tvi ler og som ikke er for ank ret i re fe-
ran ser (f.eks. i ka pit let om pla ce bo). Det  
var også van ske lig å for stå hva for fatt er ne 
de fi ne rer som pal lia tiv be hand ling. And re 
le se re vil sik kert finne and re om rå der som 
frem står som ukla re el ler ut ford ren de, uten 
at det i seg selv må være noe ne ga tivt. Imid-
ler tid vil en kunn skaps ba sert dis ku sjon 
rundt te ma tik ken kre ve at le se ren kan noe 
om smer te fel tet fra før. Dett e gjør at jeg 
me ner bo ken ikke er så godt eg net for stu-
den ter.

For le se re med mer er fa ring og kunn skap 
in nen for kro nisk smer te tror jeg bo ken vil 
kun ne by på mu lig he ter for re flek sjon som 
blir mer enn syn sing. Jeg vil der for an be fa le 

den til kli ni ke re med både teo re tisk og 
kli nisk er fa ring.

For min egen del fikk bo ken meg til  
å re flek te re over en kel te tema, spe si elt det  
at klas si fi ka sjon av smer te er en fin ting og 
at det går an å for enk le be gre pet kro nisk 
smer te. Jeg fikk også noen nye tan ker om 
når og hva man kan de fi ne re som pla ce bo-
be hand ling. Det fore kom mer nok ikke ofte 
at pa si en ter blir for skre vet pla ce bo i ste det 
for virk som me di sin. For fatt er nes på stand 
om at det skjer, kan imø te gås av min egen 
syn sing om at det ikke skjer, si den ver ken 
jeg el ler for fatt er ne har noe em pi ri å vise til.

Min opp fat ning er at den ne bo ken må 
le ses med det for mål at inn hol det skal dis-
ku te res. Den eg ner seg der for som litt e ra tur 
i vi de re ut dan ning/spe sia li se ring hvor man 
gjen nom dis ku sjo ner kom mer frem til en 
kon sen sus, de fi ne rer uenig he ter el ler sti mu-
le rer til å finne em pi ri rundt te ma ene som 
blir tatt opp.

EL LEN A. A. JAA TUN
Over le ge ved Øre-nese-hals-av de lin gen
St. Olavs hos pi tal
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Decision-making in patients with severe aortic 
valve stenosis referred for evaluation of aortic valve 
replacement. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 1.4.2019.
Bedømmelseskomité: Truls Myrmel, Institutt for 
klinisk medisin, Universitetet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet, Per Olav Vandvik, Institutt for 
helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Univer-
sitetet i Oslo, og Theis Tønnesen, Institutt for klinisk 
medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet  
i Oslo.
Veileder: Kjell Ingar Pettersen.

GURO HAUGEN FOSSUM
Respiratory tract infections and prescription drugs 
in mother and child. A study from Norwegian general 
practice. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. 
Disputas 2.4.2019.
Bedømmelseskomité: Ann Hermansson, Öron-, 
näs- och halssjukdomar, Lunds Universitet, Sverige, 
Hasse Melbye, Allmennmedisinsk forskningssenter, 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, 
og Michael Bjørn Russell, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Morten Lindbæk og Kari J. Kværner.

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

RANNVEIG SAKSHAUG ELDHOLM
Alzheimer’s Disease – The Impact of Vascular Comorbi-
dity on Disease Progression and Clinical Profile. Utgår 
fra Institutt for nevromedisin og bevegelsesviten-
skap. Disputas 21.3.2019.
Bedømmelseskomité: Majon Muller, Vrieje Uni-
versitet Amsterdam, Nederland, Maria Eriksdotter, 
Karolinska Institutet, Sverige, og Erik Berntsen, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Ingvild Saltvedt og Knut Engedal.

ARNE KRISTIAN SKULBERG
Characteristics of Opioid Overdoses and Intranasal 
Pharmacology of Naloxone. Utgår fra Institutt for 
sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 28.3.2019.
Bedømmelseskomité: Klaus Olkkola, Universi-
tetet i Helsinki, Finland, Anne-Berit Guttormsen, 
Universitetet i Bergen, og Sven Erik Gisvold, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Ola Dale, Anne-Cathrine Braarud og 
Fridtjof Heyerdahl.
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PH.D.-DISPUTASER

UNIVERSITETET I BERGEN
www.uib.no/info/dr_grad/

MICHAEL LANGBALLE STOREBØ
Diffusing capacity of the lung for carbon monoxide – 
Variability and longitudinal changes over nine years. 
Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 13.3.2019.
Bedømmelseskomité: Sigurd Loe Steinshamn, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
Morten Nissen Melsom, LHL-sykehuset, Garder-
moen, og Jorunn Kirkeleit, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Einar Thorsen og Per Bakke.

KHALID GAFFER MOHAMED
The Gezira Family Medicine Project (GFMP). A scientific 
evaluation of a Master program for family physicians 
in Gezira, Sudan. Utgår fra Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin. Disputas 27.3.2019.
Bedømmelseskomité: Jan De Maeseneer, Ghent 
University, Belgia, Elise Klouman, Universitetet  
i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Kjell 
Haug, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Steinar Hunskår, Samira Hamid Abdel-
rahman og Elfatih M. Malik.

BOEL JOHNSEN
18F-FDG PET-CT in imaging of children and young 
adults with Ewing sarcoma in Norway 2005�–�2012. 
Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 28.3.2019.
Bedømmelseskomité: Annika Loft Jakobsen, 
Rigshospitalet, Københavns Universitetshospital, 
Danmark, Heidi Knobel, St. Olavs hospital, og Nils 
Vetti, Universitetet i Bergen
Veiledere: Stein Magnus Aukland, Martin Bier-
mann og Karen Rosendahl.

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. 
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ODD VIN OS NES

Over le ge Odd vin Os nes døde 27. ja nu ar 2019 
ett er kort tids sy ke leie, 79 år gam mel. Han 
var født i Tøns berg, men til brak te sine seks 
før s te le ve år i Kina der hans far job bet som 
mi sjons le ge. Da Odd vin kom til ba ke til Oslo, 
snak ket han bedre ki ne sisk enn norsk.

Han avla me di sinsk em bets eksa men ved 
Uni ver si te tet i Oslo i 1964. Ett er stu di et job-
bet han noen år som all menn le ge før han 
be gyn te sin spe sia list ut dan nel se i ra dio lo gi. 
Odd vin ar bei det man ge år som over le ge  
ved Sen tral sy ke hu set i Akershus og Bæ rum 
sy ke hus. Han gikk av med al ders pen sjon  
i 2006. Helt frem til de sem ber 2018 ar bei det 
han li ke vel del tid ved rønt gen av de lin gen 
ved Dram men sy ke hus.

Odd vin had de ofte på seg en selv strik ket 
fana kof te. Han els ket å strik ke og har strik-
ket nær 200 kof ter, noen med selv kom po-
nert møns ter. Som pen sjo nist ble Odd vin  
en iv rig golf spil ler og nøt li vet i lei lig he ten 
sin i Spa nia.

Vi fø ler oss pri vi le ger te som har fått 
 ar bei de sam men med Odd vin, og vi vil ta 
vare på min ne ne. Våre tan ker og med fø lel se 
går til hans kjæ re kone Kari og den nær -
meste fa mi lie.

På veg ne av alle med ar bei de re på rønt gen -
avde lin gen i Dram men

ÅSE TAN GE RUD, NILS L. NAT VIG

Odd vin var en svært dyk tig rønt gen le ge 
som had de en sjel den dia gnos tisk evne. Han 
kom tid lig på jobb, gjer ne ved 5�–�6-ti den. Han 
var svært eff ek tiv, og tol ket og be skrev funn 
hur ti ge re enn de fles te. Da han slutt et på 
Bæ rum sy ke hus, mått e de an sett e to over  le-
ger for å ut fø re den job ben han had de gjort.

Odd vin be gyn te tid lig med in ter ven sjons-
ra dio lo gi. Han var svært fin ger nem og en 
kunst ner med ka te ter og man dreng. Han 
var all tid vil lig til å dele sin enor me er fa ring 
og kunn skap. Han had de like mye opp merk-
som het for alle yr kes grup per og hils te på 
alle med for navn.

Odd vin var all tid i godt hu mør og vis te 
stor ar beids gle de. Han så all tid ut til å tri ves 
med det han holdt på med i øye blik ket. Men 
han kun ne også være im pul siv – raskt be slut-
te de bil kjøp var et eks em pel på det. Han var 
en åpen per son som ga av seg selv, men li vet 
had de for ham både opp- og ned tu rer.

KJELL NORD BY

Kjell Nord by døde den 12. mars i år, 71 år 
gam mel. Molde mis tet en sin dig all menn-
le ge, norsk all menn prak ti ker mil jø en 
re spek tert driv kraft, og vi mis tet en god 
venn.

Han voks te opp på Opp sal, stu der te 
me di sin i Oslo og var fer dig ut dan net lege  
i 1973. Ett er jobb i Flo rø og Tromsø dro han 
sam men med fa mi li en til Molde, der han 
del te fast le ge jobb med kona Ast ri.

Kjell var en sen tral per son for all menn-
me di sinsk fag ut vik ling, både i hjem fyl ket 
og na sjo nalt. Han var god kjent vei le der  

del tok ak tivt i vei led ning av både stu den ter, 
tur nus le ger og all menn le ger i spe sia li se ring.

Kjell had de på virk nings kraft og til lit  
i fag mil jø et for di han had de så stor kunn-
skap om fel tet. Men han var også en per son 
som ble lagt mer ke til på grunn av sin væ re-
må te. Han had de ev nen til å be va re en lav-
mælt form der si tua sjo nen inn bød til å øke 
vo lu met, og han had de en hu mor som var 
lett å like. Han ble lytt et til.

Gjen nom datt e ren, Gunn hild, kom Kjell  
i kon takt med men nes ker med psy kisk 
ut vik lings hem ming, en kelt vis og på sam -
linger. Han els ket det. «Jeg har det ald ri 
mor som me re og ler ald ri mer enn når jeg  
er der», sa han. Han var også en sprek mil -
sluker på ski og i opp til 50 av dis se mi le ne 
var han hvert år led sa ger for Gunn hild  
i Mol de mar ka.

Sam men med Ast ri, Kjell, Gunn hild, 
 Anders og Sig ne har fle re av oss hatt mø ter, 
tu rer, lan ge fe rie rei ser – et even tyr av opp le-
vel ser. Vi kom mer alle til å sav ne ham vel dig.

PER STENS LAND, FRO DE HEI AN,  
FRED RIK LANG BAL LE, ANNE MA THIL DE   
HAN STAD

i all menn me di sin, støtt e kol le ga i fyl ket fra 
1991 og han fikk Lø ve tann pri sen i 1996. Han 
satt i Spe sia li tets ko mi te en i all menn me di sin 
fra 1990 og var le der der fra 1996 til 2002. 
Der ett er be gyn te han som med lem av Spe-
sia li tets rå det, og det ver vet had de han fram 
til 2013.

Dett e var en glans tid for all menn me di-
sinsk fag ut vik ling. Spe sia li te ten var ny, de 
de sen tra li ser te vei led nings grup pe ne ble 
møtt med en tu si as me, og det var grup per 
nes ten på hvert nes og i hver dal. Det var 
be hov for å kon so li de re og vi de re ut vik le 
kva li tet. Spe sia li tets ko mi te en star tet en 
re vi sjon av spe sia li tets reg le ne i all menn -
medi sin tid lig på 1990-tal let. Kjell var over -
bevist om at all menn prak ti ke re, som  
i ho ved sak prak ti se rer bak hver sin luk ke de 
dør, bur de få in sen ti ver til å åpne dø re ne  
for hver and re. Be gre pet «gjen si dig prak sis-
be søk» er ut vik let av Kjell og ble in kor po rert 
i spe sia li tets reg le ne som ob li ga to risk ak ti vi-
tet både i grunn- og ett er ut dan nelsen av 
all menn le ge spe sia lis ter.

I 2000 ut vi det Hel se di rek to ra tet ord nin-
gen med vei led nings grup per for tur nus -
leger i dis trikt ett er en mo dell fra Finnmark. 
Kjell var sen tral med spil ler i sitt fyl ke og 
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JAN DE BE SCHE 
 YT TE BORG

Pro fes sor Jan De Be sche Ytt e borg døde  
26. feb ruar 2019 i en al der av 94 år. Han var 
født i Madrid og voks te opp i Oslo. Ett er 
me di sinsk em bets eksa men i Kø ben havn 
spe sia li ser te han seg i øye syk dom mer ved 
Riks hos pi ta lets øye av de ling. I til legg var han 
en pe ri ode forsk nings sti pen di at, og var også  
et år som gjes te fors ker i Bos ton, USA. Hans 
ho ved felt in nen forsk ning var horn hin nens 
fy sio lo gi og grønn stær.

Han had de sitt ho ved vir ke ved Øye av de lin-

gode opp læ rings mu lig he ter for de yng re 
le ge ne, og da han selv ble eld re, sør get han  
i god tid å de le ge re opp ga ve ne til oss yng re.

I til legg til å være en ener in nen fag fel tet 
sitt had de han or det i sin makt. Han var  
en emi nent festt a ler, han del tok helt til det 
siste både ved fag li ge mø ter, kon gres ser og  
i so si a le sam men hen ger. Han var de fi ni tivt 
The Grand Old Man in nen øye fa get i Norge.

Pro fes sor Ytt e borg var også fri lufts mann. 
Han var en iv rig tur gå er og ski lø per, men 
fiske var nok hans hob by num mer én.  
På sam me måte som han ope rer te ele gant, 
kas tet han flue snø ret med ele gan se og pre -
sisjon, og kun ne nær mest plas se re flu en  
i van net der han øns ket det.

Både nors ke og nor dis ke øye le ger vil sav ne 
pro fes sor Ytt e borg i so si a le og fag li ge sam-
men hen ger. Vi som har vært hans ele ver, vil 
huske ham med takk nem lig het og re spekt. 
Våre tan ker går til hans kone Lis ser, hans 
barn og bar ne barn, som har mis tet en varm, 
om sorgs full og klok far og far far.

KE TIL ERIKSEN, KRIS TIN EI DAL,  
ER LING HAA SKJOLD

gen, Ul le vål sy ke hus, der han ble over le ge  
i 1965, og to år se ne re i 1967 ble han ut nevnt 
til pro fes sor ved Uni ver si te tet i Oslo. Han var 
den kom plett e av de lings le der. Både pa si en-
ter og alle an satt e ble godt iva re tatt. Han var 
verd satt og høyt re spek tert av alle yr kes-
grup per på av de lin gen. Stu dent un der vis nin-
gen var all tid godt for be redt, me get pre sis 
og mål rett et. Me nin gen var at alle stu den -
tene skul le få med seg de vik ti ge tin ge ne, 
slik at de kun ne hånd te re øye pro ble mer på 
en ade kvat måte når de kom ut i dis trik te ne. 
Det var gitt be skjed til alle an satt e at stu den-
te ne skul le tas imot på en god og venn lig 
måte, og få mu lig het til å se og lære så mye 
som mu lig.

Fag lig sett var pro fes sor Ytt e borg en ener. 
Han be hers ket alle om rå de ne in nen fag fel-
tet øye syk dom mer. Han hils te på og un der-
søk te alle pa si en te ne som ble inn lagt ved 
øye av de lin gen. Han ga så råd om vi de re 
un der sø kel ser og opp føl ging. I sine vel-
makts da ger tok han alle de van ske lig ste 
ope ra sjo ne ne, og han var opp tatt av at alle 
pa si en ter som sok net til av de lin gen fikk 
hjelp uten for lang ven te tid. Han sør get for 
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

Legejobber

Foto: Thinkstock

Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst. 

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

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

28
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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Ledig fastlegehjemmel ved Rolland legesenter, 
Åsane bydel

For fullstendig utlysning og søknadsfrist se 
www.legejobber.no og www.bergen.kommune.no/jobb
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Ledig fastlegehjemmel ved Kalfaret legesenter, 
Bergenhus bydel

For fullstendig utlysning og søknadsfrist se 
www.legejobber.no og www.bergen.kommune.no/jobb

Fastleger Kipervika legesenter
2. gangs utlysning – VH Legetjenester og akutt helseberedskap 
To godt innarbeidede hjemler  tilknyttet Kipervika legesenter er 
ledig for overdragelse til ny eier med oppstart etter avtale. 
Den ene listen har listetak på 1200 og pr. 01/04-19 står det 1154 
innbyggere på listen.
Den andre listen har tak på 1150 innbyggere og pr. 01/04-19 står 
det 1145 innbyggere på listen.
Kipervika legesenter er et velutstyrt privatdrevet legesenter i store 
lyse lokaler sentralt i Ålesund sentrum. I senteret er det
også rutinert hjelpepersonell med i alt 5 helsesekretærer i til  
sammen 3,3 stilling. Journalsystem er System-X.

Kontaktpersoner:
Tommy Sperre, Ålesund kommune, tlf. 934 56 510 
John Wilhelmsen Daglig leder, Kipervika legesenter AS, tlf.
995 03 436

For fullstendig utlysning se: www.alesund.kommune.no
Søknad sendes elektronisk, se annonse på
www.alesund.kommune.no under ”Ledige stillingar”.
Ref.nr. 4060409505

Søknadsfrist: 28.05.2019

Ålesund kommune har ansvar for å sørge for at det 
er nok fastleger i Ålesund kommune for å tilby  
beboerne et godt nok legetilbud. Denne stillingen 
blir formidlet ledig på vegne av privatdrevet 
legekontor
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Fastlege, Nedre Eiker kommune
Fastlegehjemmel v/Nedre Eiker legesenter blir ledig for overtakelse 
01.01.2020. Legesenteret er et veldrevet 6-legepraksis sentralt plassert i 
Mjøndalen som fra 010120 vil inngå i Drammen kommune.

For fullstendig utlysning se under ledige stillinger på: 
www.nedre-eiker.kommune.no. Søknader sendes via denne linken.

Søknadsfrist 28.05.19
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Allmennmedisin  LEGEJOBBER

Fastlegestilling 1
Øystre Slidre kommune lyser ut ledig fastlegestilling med tilhøyrande 35% kommunal stilling som sjukeheimslege. 
Vidareføring av heimel med 850 pasienter på liste. Legekontoret har fellesliste.

Fastlegestilling 2
Øystre Slidre kommune lyser ut nyoppretta fastlegestilling med 310 pasientar på lista som ein oppstart. Det vil bli 
tillagt inntil 7,5 timer kommunale oppgåver til stillinga. Aktuelle oppgåver i den kommunale stillingsandelen er knytt 
til kommunen sin satsing innafor områda rehabilitering, rus og psykiatri. Legekontoret har fellesliste. 

Vi har eit godt innarbeidd legefellesskap med to dyktige kollegaer, begge med over 30 års fartstid som legar i  
kommunen og godt utdanna, dyktig og stabilt hjelpepersonell. Vi har fem kommunalt tilsette hjelpepersonell i til 
saman 4,5 årsverk. Praksisen er moderne utstyrt i gode lokaler der kommunen driftar legetenesta slik at fastlegane 
ikkje har drift og personalansvar.
For nærare informasjon om stillingane, kontakt leiar for helseavdelinga Knut Sigbjørn Lien, telefon 905 08 223. 
Spørsmål om kontorsamarbeidet kan rettast til kommuneoverlege Arild Jacobsen, telefon 971 69 268.  
For fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknadsskjema, sjå våre internettsider: www.oystre-slidre.kommune.no 
– ledige stillingar

Søknadsfrist: 20. mai 2019

Øystre Slidre kommune har om lag 3 200 innbyggjarar, og strekkjer seg frå Jotunheimen i nord, via turistmålet Beitostølen, 
mot regionsenteret Fagernes i sør. Nærleiken til ein vakker høgfjellsnatur gjev særs gode tilhøve for naturopplevingar og 
friluftsliv. Kulturlivet er aktivt og variert. Øystre Slidre er ei turistkommune, innbyggartalet blir mangedobla i helger og i 
høgsesong. Legekontoret vart utvida og moderniserte i 2010, og kommunen skal ta i bruk nytt omsorgstun i 2020, lokalisert 
ved legesenteret på Heggenes. 

Øystre Slidre kommune
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Ledig fastlegehjemmel ved Fageråsveien 2, 
Årstad bydel

For fullstendig utlysning og søknadsfrist se 
www.legejobber.no og www.bergen.kommune.no/jobb

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

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

Arbeidsoppgåver:
• Kurativ verksemd
•

Tokke helsesenter
• Deltaking i interkommunalt legevaktssamarbeid med Vinje

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

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

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

Søknadsfrist:  2019.
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Fastleger, Kremmergården legesenter,  
Ålesund sentrum for bydel Ellingsøy   
– VH Legetjenester og akutt helseberedskap 

En fastlegehjemmel på ca. 1600 pasienter som ved 2. gangs  
utlysing er delt i to – hvorav 800 pasienter i hver. Disse to fastlege-
hjemlene er lokalisert på Kremmergården legesenter i Ålesund 
sentrum for bydel Ellingsøy. De er ledig for overdragelse til nye 
eiere med oppstart etter avtale. Kremmergården legesenter er et 
kommunalt senter under oppføring. Kontoret vil kunne ha inntil 15 
fastleger, med mulighet for ytterligere utvidelse.  
Listene supporteres av teamet ved legesenteret, og det er i tillegg 
dedikert en rutinert helsesekretær/sykepleier i 100% stilling med 
hovedanvar for disse to hjemlene. I nytt senter vil journalsystemet 
være CGM journal.

Kontaktpersoner:
Tommy Sperre, Ålesund kommune, tlf. 934 56 510 
Dr. Inge Hole, Ellingsøy legekontor, 934 29 296

For fullstendig utlysning se: www.alesund.kommune.no. Søknad 
sendes elektronisk, se annonse på www.alesund.kommune.no under 
”Ledige stillingar”. Ref.nr. 4060403014

Søknadsfrist: 28.05.2019

Ålesund kommune har ansvar for å sørge for at det 
er nok fastleger i Ålesund kommune for å tilby  
beboerne et godt nok legetilbud. Denne stillingen 
blir formidlet ledig på vegne av privatdrevet 
legekontor

Fastlege, Legene Råheim og Vågsholm
3. gangs utlysning – VH Legetjenester og akutt helseberedskap 

Hjemmelen er for tiden knyttet til 2-legepraksisen Legene Råheim 
og Vågsholm, men senteret vil gå inn i ny og større drift i  
Kremmergården fjerde kvartal 2019.
Kremmergården legesenter er et kommunalt senter under  
oppføring. Kontoret vil kunne ha inntil 15 fastleger, hvor alle vil ha 
lik listestørrelse  på 1200 innbyggere. 
Pr. 01.04.19  står det 1358 innbyggere på listen.

Kontaktpersoner:
Tommy Sperre, Ålesund kommune, tlf. 934 56 510 
Geir Råheim, daglig leder, tlf: 901 61 514

For fullstendig utlysning se: www.alesund.kommune.no
Søknad sendes elektronisk, se annonse på
www.alesund.kommune.no under ”Ledige stillingar”.
Ref.nr. 4060412745

Søknadsfrist: 28.05.2019

Ålesund kommune har ansvar for å sørge for at det 
er nok fastleger i Ålesund kommune for å tilby  
beboerne et godt nok legetilbud. Denne stillingen 
blir formidlet ledig på vegne av privatdrevet 
legekontor

Kjekkaste BUPén i byen
søker overlege til fast
100% stilling.

KONTAKTINFO:

SØKNADSFRIST 25.05.19

BARNE- OG UNGDOMPSYKIATRI

FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

PRIVAT PRAKSIS GYNEKOLOGI

Metro legesenter og Tannklinikk er et privat senter 
med tannleger og spesialister i gynekologi, kardiologi, 
indremedisin og allmennpraksis. Vi tilbyr også Hudpleie 
tjenester.
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Vi søker etter en gynekolog eller erfaren assistentlege i gynekologi 
og svangerskapsomsorg som ønsker å jobbe sammen med våre 
andre gynekologer på provisjon i en eksisterende praksis på  
Metrosenteret i Lørenskog kommune. For fullstendig utlysning se  
www.legejobber.no.

Søknadsfrist 31.07.2019
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Psykiatri  LEGEJOBBER

PSYKIATRI

Overlege
DPS Elverum-Hamar, Psykosepoliklinikken - Søknadsfrist: 21.05.2019

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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o Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  

spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 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 psykiatri i  
Bergensområdet

100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i psykiatri i  
Bergensområdet er ledig frå 01.08.2019, eller etter avtale.  

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

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane 
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske  
legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til at Helse Vest kan oppfylle 
”sørge for”-ansvaret. Det inneber mellom anna at  
avtalespesialisten utfører undersøkingar, diagnostikk og  
behandling i medhald av regionale og nasjonale mål og  
prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i rammeavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha ein forpliktande samarbeidsavtale 
med Helse Bergen ved Bjørgvin DPS. Avtalespesialisten 
skal samarbeide med Helse Bergen ved Bjørgvin DPS om 
oppgåvedeling og for å sikre gode pasientløp.  
Avtalespesialisten skal også ta imot pasientar som er vurdert 
i Helse Bergen ved Bjørgvin DPS.  Dette vil bli regulert 
nærare i den individuelle avtalen mellom Helse Vest og 
avtalespesialisten. 

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuelle søkjarar basert på utgifter til 
lokalar, utstyr og naudsynt hjelpepersonell. 

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 914 880 
(klasse 1) til kr. 1 362 600 (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. 

Overtaking av noverande praksis fylgjer reglane i § 11 i 
”Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den 
norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister”. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Live B. Hovland  
tlf. 95 49 77 62.
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 28. mai

OVERLEGE / PSYKIATER
� Ringerike DPS
Ref.nr. 4053196852 Søknadsfrist: 25. mai 2019

100 % fast stilling.

Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst 
�inner du på våre nettsider www.vestreviken.no

fr
an
tz
.n
o

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal
utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset
vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i
regionen. Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen �lere ulike fagområder
fordelt i hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord
RHF skal: inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid
med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd
med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

5 x 100 % dri�savtaler for
psykologspesialist i klinisk
voksenpsykologi i Nordland 
Helse Nord RHF søker spesialister innen klinisk voksenpsykologi
med bred allmennpsykiatrisk erfaring, herunder utredning,
diagnostikk og behandling. Psykologen må ha interesse for
tverrfaglig samarbeid hvor målet er å bistå pasienter til å komme
tilbake i arbeid og forhindre unødig langvarige sykefravær. 

Kontaktinfo: Linn Hege Larsen, rådgiver, tlf. 922 97 252 eller Frode
Eilertsen, seksjonsleder, tlf. 913 33 630

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema �inner dere
på: www.helse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger
Søknadsfrist: 2. juni 2019

54
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LEGEJOBBER  Psykiatri, Rus og avhengighetsmedisin

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 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 psykiatri i  
Sandnesområdet 

100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i psykiatri i  
Sandnesområdet er ledig frå 01.01.2020, eller etter avtale.  

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

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldane 
rammeavtale mellom Helse Vest og Den norske  
legeforening. 

Avtalespesialisten skal bidra til at Helse Vest kan oppfylle 
”sørge for”-ansvaret. Det inneber mellom anna at 
avtalespesialisten utfører undersøkingar, diagnostikk og 
behandling i medhald av regionale og nasjonale mål og 
prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i rammeavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha ein forpliktande samarbeidsavtale 
med Helse Stavanger ved Sandnes DPS. Avtalespesialisten 
skal samarbeide med Helse Stavanger ved Sandnes 
DPS om oppgåvedeling og for å sikre gode pasientløp. 
Avtalespesialisten skal også ta imot pasientar som er vurdert 
i Helse Stavanger ved Sandnes DPS. Dette vil bli regulert 
nærare i den individuelle avtalen og samarbeidsavtalen.  

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar 
mellom Helse Vest og aktuelle søkjarar basert på utgifter til 
lokalar, utstyr og naudsynt hjelpepersonell. 

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 914 880 
(klasse 1) til kr. 1 362 600 (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. 

Overtaking av noverande praksis fylgjer reglane i § 11 i 
”Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den 
norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister”. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Svein Skårland, 
tlf. 47 37 36 71.
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 28. mai

Helse Sør-Øst RHF
søker:

100 % avtalehjemmel i
psykiatri lokalisert til
Østfold, Fredrikstad

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

Søknadsfrist: 28. mai 2019 fr
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Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal
utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset
vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i
regionen. Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen �lere ulike fagområder
fordelt i hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord
RHF skal: inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid
med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd
med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

100 % dri�savtale for
psykologspesialist i rus og
avhengighetspsykologi, Bodø eller
Tromsø
Det søkes etter psykolog som er spesialist innen rus‐ og
avhengighetspsykologi med praksispro�il innen tidlig intervensjon,
utredning og diagnostikk, behandling og rehabilitering av rus‐ og
avhengighetsproblemer. Det er ønskelig med bred
erfaringsbakgrunn og erfaring fra behandling av personer med
avhengighetslidelser, herunder også spilleavhengighet. 

Kontaktinfo: Linn Hege Larsen, rådgiver, tlf. 922 97 252 eller Frode
Eilertsen, seksjonsleder, tlf. 913 33 630

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema �inner dere
på: www.helse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger
Søknadsfrist: 2. juni 2019

RUS OG AVHENGIGHE TSMEDISIN
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Urologi, Øre-nese-halssykdommer, Øyesykdommer  LEGEJOBBER

UROLOGI

Overlege
DPS Elverum-Hamar, Psykosepoliklinikken - Søknadsfrist: 21.05.2019

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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ØRE–NESE–HALSSYKDOMMER

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal
utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset
vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i
regionen. Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen �lere ulike fagområder
fordelt i hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord
RHF skal: inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid
med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd
med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

100 % avtalehjemmel for spesialist
i ørenesehalssykdommer i Alta 
Vi har ledig en attraktiv 100 % avtalehjemmel for øre‐nese‐
halsspesialist i Alta. Avtalen er en videreføring av Annette Schmiz
sin 100 % avtalehjemmel innen øre‐nese‐hals. Oppstart avtales
nærmere med Helse Nord RHF. For avtaler som videreføres må det
påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig
hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i rammeavtalen mellom
de regionale helseforetakene og Den norske legeforeningen.

Kontaktinfo: Linn Hege Larsen, rådgiver, tlf. 922 97 252 eller Frode
Eilertsen, seksjonsleder, tlf. 913 33 630

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema �inner dere
på: www.helse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger

Søknadsfrist: 7. juni 2019

Helse Sør-Øst RHF
søker:

• 20 % avtalehjemmel/ 
 seniorpolitikk i ØNH 
 lokalisert Hamar

• 80 % avtalehjemmel/ 
 seniorpolitikk i nevrologi 
 lokalisert Drammen

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

Søknadsfrist: 28. mai 2019
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ØYESYKDOMMER

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal
utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset
vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i
regionen. Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen �lere ulike fagområder
fordelt i hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord
RHF skal: inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid
med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd
med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

50 % senioravtale for spesialist
i øyesykdommer på Sortland
Vi har ledig en veldrevet og spennende avtalehjemmel på Sortland,
"den blå byen ved sundet". Avtalen er en del av øyelege Stig Tønseth
sin senioravtale og vil ved full overtakelse utvides til 100 %.
Driftsavtalen er lokalisert i samme bygg og etasje som øyelege 
Ann Christin Wisthus, i �ine og meget godt utstyrte lokaler i
Sortland sentrum. 

Junior kan starte opp høsten 2019, etter avtale med Helse Nord RHF
og senior Stig Tønseth. 

Kontaktinfo: Linn Hege Larsen, rådgiver, tlf. 922 97 252 eller Frode
Eilertsen, seksjonsleder, tlf. 913 33 630

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema �inner dere
på: www.helse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger

Søknadsfrist: 7. juni 2019
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LEGEJOBBER  Øyesykdommer, Vikariat i privat praksis

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal
utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset
vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i
regionen. Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen �lere ulike fagområder
fordelt i hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord
RHF skal: inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid
med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd
med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

100 % dri�savtale for spesialist
i øyesykdommer på Finnsnes
Vi har ledig en spennende avtalehjemmel på Finnsnes i Lenvik

kommune. Avtalen er en videreføring av Atle Lyslo sin driftsavtale på

Finnsnes, og praksisen er lokalisert i �ine lokaler på Lenvik Helsesenter.

For avtaler som videreføres må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse

til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i

rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske

legeforening. 

Det er ønskelig at søker har kompetanse innen kataraktkirurgi. 

Kontaktinfo: Linn Hege Larsen, rådgiver, tlf. 922 97 252 eller Frode

Eilertsen, seksjonsleder, tlf. 913 33 630

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema �inner dere på:
www.helse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger
Søknadsfrist: 7. juni 2019

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til
befolkningen i Nord-Norge og Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal
utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset
vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i
regionen. Helse Nord RHF har driftsavtaler med spesialister innen �lere ulike fagområder
fordelt i hele regionen. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord
RHF skal: inngå samarbeidsavtaler med relevant HF, delta i faglig utvikling og samarbeid
med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd
med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.

100 % dri�savtale for spesialist
i øyesykdommer i Narvik 
Vi har ledig en spennende avtalehjemmel i Narvik, den tredje største

byen i Nordland, med ca. 19 000 innbyggere i kommunen. Avtalen er en

videreføring av øyelege Jens Kratholm sin driftsavtale i Narvik.

Driftsavtalen er i dag ikke i drift, og ved tildeling står spesialist fritt til å

velge lokalisering av praksisen i Narvik, Helse Nord RHF er positiv til

samlokalisering med andre spesialister. Jens Kratholm har utført

kataraktkirurgi. Kvali�iserte søkere kan inngå nærmere avtale med Helse

Nord RHF om videreføring av operasjonsvirksomheten. 

Kontaktinfo: Linn Hege Larsen, rådgiver, tlf. 922 97 252 eller Frode

Eilertsen, seksjonsleder, tlf. 913 33 630

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema �inner dere på:
www.helse-nord.no, velg Jobbsøk - ledige stillinger
Søknadsfrist: 7. juni 2019

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS
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HEART RESEARCH
17th ANNUAL CHFR SYMPOSIUM ON

SEPTEMBER 18–20 2019
HOLMENKOLLEN PARK HOTEL, OSLO, NORWAY

THURSDAY SEPTEMBER 19 

John McMurray, University of 
Glasgow, Scotland: How might 
we be treating heart failure two 
years from now? 
 
Jeroen Bax, Leiden University 
Medical Center, The 
Netherlands: Assessment of left 
ventricular function in patients 
with HFpEF or HFrEF 
 
Robert D Gropler, Washington 
University School of Medicine, 
USA: Cardiovascular molecular 
imaging: Challenges and 
opportunities 
 
Ingrid Christophersen, Oslo 
University Hospital; Bærum 
hospital; Norwegian Atrial 
Fibrillation Research Network, 
Norway: What is the role of 
genetics in atrial fibrillation? 
Status in 2019 
 
Jose Jalife, University of 
Michigan, USA: Translational 
studies toward personalized 
stratification of patients 
progressing from paroxysmal 
to persistent atrial fibrillation

Moderated poster sessions

FRIDAY SEPTEMBER 20 
 
Paul D Thompson, University 
of Connecticut, USA: What 
cardiologists should know 
about exercise 
 
Guy Reeder, Mayo Clinic and 
Foundation,USA: Transcatheter  
intracardiac shunt device for  
heart failure with preserved 
ejection fraction
  
Burns Blaxall, University of 
Cincinnati College of Medicine, 
USA: New targets for cardiac 
and renal fibrosis
 
Dobromir Dobrev, University 
Duisburg-Essen, Germany: 
Role of NLRP3 inflammatory 
signaling in atrial fibrillation
 
Lina Badimon, Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, Spain: 
Coronary artery disease, 
ischemia and myocardial 
damage: The continuum to 
heart failure
  
Peter Ganz, University of 
California, USA: Proteomics 
to improve risk prediction 
for cardiovascular and other 
diseases and making drug 
development safer for patients.
 
John Jarcho, Harvard Medical 
School, USA: The state of the 
art in heart failure

NORHEART Working Group:  
Oslo: Geir Christensen, Mathis K Stokke, Kåre-Olav  Stensløkken, Ida G 
Lunde, Almira Hasic, Vidar Skulberg Tromsø: Terje Larsen, Kirsti  Ytrehus, 
 Ole-Jakob How Trondheim: Ulrik Wisløff, Øyvind  Ellingsen, Øivind 
 Rognmo, Anders Revdal Bergen: Eva Gerdts, Stein Ørn, Helga Midtbø

www.norheart.no

www.heartfailure.no

Steering Committee, Center for Heart  Failure Research: Stefan 
Agewall, Geir Øystein Andersen, Harald Arnesen, Dan Atar, Håvard 
Attramadal, Reidar Bjørnerheim, Thor  Edvardsen, Lars Gullestad, 
Kristina H Haugaa, Sandip Kanse, Finn Olav Levy, William E Louch, 
Torbjørn Omland, Jan-Bjørn Osnes, Helge Røsjø, Ole M Sejersted, 
Ingebjørg  Seljeflot, Ivar Sjaastad, Tor Skomedal, Otto A Smiseth, Petter 
Andreas Steen, Kåre-Olav Stensløkken, Kjetil Sunde, Theis Tønnessen, 
Leif Erik Vinge and Geir Christensen

Organizers: Mathis K Stokke, Kristina H Haugaa and Geir Christensen

��������	�
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CARDIAC
C A F É

N O R H E A R T  S E M I N A R

S E P T E M B E R  1 8  a t  1 7 : 3 0 

Publishing medical research in the  
New England Journal of Medicine

JOHN JARCHO 
Deputy Editor New England Journal of Medicine,  

Harvard Medical School, Boston, USA 
 

My journey with heart failure:  
Looking back and moving forward

JOHN MCMURRAY 
University of Glasgow, Scotland

Deadline for abstract submission: June 3
Deadline for registration: August 20

Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no KURS OG MØTER 
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KURS OG MØTER Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no
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NFKT INVITERER TIL 

31. oktober – 1. november 2019
Scandic Oslo Airport

Inspirasjons- 
konferansen

Program og påmelding: 
kognitiv.no

ERR TTEERRT INV

er 0119
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Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no SPESIALISTER  
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
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Ar beid med spe sia list ut dan nin gen 
er en kjer ne opp ga ve for Le ge for-
en in gen. Våre spe sia li tets ko mi te er 
gjør en svært vik tig jobb for fa get.

1. mars i år tråd te den en de li ge spe sia li tets - 
for skrif ten i kraft. Man ge lu rer på hva som er 
rol len til våre spe sia li tets ko mi te er i den nye 
ord nin gen. Blir de en for len get arm av Hel se-
di rek to ra tet? Blir de sand på strø ings ko mi - 
te er? El ler får ko mi te ene stør re makt enn før?

Sann he ten er at noe for melt er end ret, 
men ko mi te ene har en like vik tig og sen tral 
rol le i kva li tets sik rin gen av spe sia list ut dan-
nin gen i Norge som tid li ge re. Det er for-
skrifts fes tet at Hel se di rek to ra tet skal be 
spe sia li tets ko mi te ene om råd i sa ker knytt et 
til læ rings mål og na sjo na le læ rings ak ti vi te-
ter, og ved god kjen ning og kva li tets vur de-
ring av ut dan nings virk som he te ne. Det er 
også pre si sert i for skrif ten at Le ge for en in-
gens spe sia li tets ko mi te er på eget ini tia tiv 
kan gi fag li ge råd i sa ker om spe sia list ut dan-
ning og spe sia list god kjen ning.

Alle da gens ut dan nings in sti tu sjo ner  
må søke om ny god kjen ning ett er det nye 
sy ste met, der som de skal ut dan ne LIS ett er  
1. mars 2019. De må be skri ve læ rings are na-
ene og hvil ke læ rings mål som skal kun ne 
opp fyl les hvor og ved hjelp av hvil ke lærings - 
ak ti vi te ter. Kra ve ne og kri te ri e ne som spe sia-
li tets ko mi te ene skal bru ke i vur de rin gen, er 
de fi nert i spe sia list for skrif ten, og lik ner kri- 
 te ri e ne vi kjen ner fra Krav til ut dan nings in sti-
tu sjo ner i den tid li ge re ord nin gen.

Det er også for skrifts fes tet at be søks ord-
nin gen vi de re fø res. Spe sia li tets ko mi te ene 
kan selv ta ini tia tiv til å be sø ke ut dan nings-
virk som he te ne og kre ve de opp lys nin ge ne 
de tren ger for å vur de re om ut dan nin gen 
gjen nom fø res ett er kra ve ne.

Spe sia li tets ko mi te ene tren ger også til gang 
til data for å føl ge med på kva li te ten i spe sia-
list ut dan nin gen på over ord net nivå. Dett e er 
vik tig for å sik re en na sjo nal spe sia list ut dan-

Spe sia li tets ko mi te ene  
sik rer en na sjo nal  
spe sia listut dan ning

ning. Le ge for en in gen sam ar bei der med 
di rek to ra tet og de re gio na le ut dan nings sent-
re ne for å lage sy ste mer som sik rer til gang til 
nød ven di ge rap por ter og kva li tets data.

For spe sia li te te ne uten for sy ke hus – ASA-
spe sia li te te ne (all menn me di sin, sam funns-
me di sin og ar beids me di sin) har Le ge for en in-
gen fort satt et an svar for læ rings ak ti vi te te ne. 
Le ge for en in gens spe sia li tets ko mi te er, kurs -
ko mi te er og vei led nings ko or di na to rer vil 
fort satt ha an sva ret for kurs og grup pe vei led-
ning – og etterhvert struk tur for in di vi du ell 
vei led ning. For sy ke hus spe sia li te te ne og 
ar beids me di sin er an sva ret for gjen nom fø rin-
gen av kurs ut dan ning lagt til de re gio na le 
ut dan nings sent re ne i hel se fo re ta ke ne. Ut dan-
nings sent re ne sam ar bei der med Le ge for en in-
gen og spe sia li tets ko mi te ene om inn hold  
i kur se ne og sy ste me ne for gjen nom fø ring.

Le ger som per 1. mars 2019 har mind re enn 
tre år igjen av spe sia li se rings lø pet, kan vel ge 
å full fø re spe sia li se rin gen ett er den tid li ge re 
ord nin gen for spe sia list ut dan ning. De må da 
gjen nom fø re ob li ga to ris ke og valg frie kurs 
som før. Spe sia li tets ko mi te ene vil be hand le 
søk na der om kurs god kjen ning så len ge det 
er mu lig å søke ett er «gam le» reg ler.

Spe sia li tets ko mi te ene har de siste tre 
åre ne gjort en for mi da bel jobb med læ rings-
må le ne i ny spe sia list ut dan ning. De vil fort-
satt ha en sen tral rol le i ar beid med nød ven-
di ge rett in ger og re vi sjo ner av læ rings mål og 
læ rings ak ti vi te ter. Det er vik tig for oss at 
spe sia li tets ko mi te ene – som tid li ge re – på 
eget ini tia tiv kan fore slå nød ven di ge jus te-
rin ger og end rin ger i læ rings mål og læ rings-
ak ti vi te ter, i tråd med fag fel tets ut vik ling.

Ar beid med spe sia list ut dan nin gen er en 
kjer ne opp ga ve for Le ge for en in gen. Våre 
spe sia li tets ko mi te er gjør en svært vik tig jobb 
for fa get – og for oss alle – for å sik re kva li tet 
og ka pa si tet i spe sia list ut dan nin gen.

769
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Ung spe sia li tet med stor bred de

– Brystkirurgifaget har de se ne re 
åre ne gått fra om fat ten de til mind re 
kir ur gi, med fo kus på bedre kos me-
tisk re sul tat.

Det for tel ler El len Schlich ting, le der i Norsk 
for en ing for bryst- og endokrinkirurgi si den 
2018.

Bryst kir ur gi og endokrinkirurgi var den 
siste res ten av  den ge ne rel le kir ur gi en som 
ikke var plas sert i en egen spe sia li tet. Endo-
krinkirurgien be står i ho ved sak av dia gnos-
tikk og be hand ling av syk dom mer i thy re o- 
i dea (skjold brusk kjer te len) og parathyreo-
idea (bi skjold brusk kjer te len).

– Hel se- og om sorgs de par te men tet vur der te 
at det ikke var til rå de lig med en egen spe sia-
li tet for endokrinkirurgi, men at det var en 
for nuf tig løs ning å slå fag fel te ne sam men. 
Der med opp rett et de spe sia li te ten mam ma- 
og para-/thyreoideakirurgi i 2006, sier hun.

Schlich ting tok ini tia tiv til å opp rett e  
den fag me di sins ke for en in gen og har, med 
unn tak av to år, sitt et i sty ret si den den gang. 
Noe av det før s te hun grep fatt i, var å end re 
nav net på spe sia li te ten til bryst- og endo-
krinkirurgi.

For en in gen har nå 86 med lem mer. Re krut-
te rin gen er god og be man nings si tua sjo nen 
har ge ne relt bed ret seg de se ne re åre ne.  
I fle re år had de de en be ty de lig flas ke hals for 
få grup pe 1 ut dan nings stil lin ger, sam ti dig 
som fle re over le ger ble pen sjo nert.

– Bryst- og en do krin ki rur gis ke spe sia lis ter 
ar bei der ved ca. 20 sy ke hus rundt i lan det. 
Ved noen er vo lu me ne små og re krutt e rin-
gen der for van ske li ge re, sier Schlich ting.

Sterk fag ut vik ling
Mas tek to mi med ak sil le dis sek sjon, alt så 
ope ra tiv fjer ning av fett ve vet i arm hu len for 
å un der sø ke om det er spred ning av kreft til 
lym fe knu te ne, var det do mi ne ren de inn gre-
pet ved bryst kreft frem til tu sen års skif tet. 
Nå ope re res de fles te pa si en te ne med bryst-
be va ren de ope ra sjon. Slike inn grep kan 
gjø res på stør re svuls ter enn tid li ge re for di 
pa si en te ne kan til bys re kon struk sjon med 
remodellerende tek nik ker.

– Øk ning i an del bryst be va ren de ope ra sjo-
ner in ne bæ rer at fær re be hø ver å fjer ne 
brys tet med ev. til hø ren de be hov for re kon-
struk sjo ner. Om trent halv par ten av alle som 
må fjer ne brys tet, får en pri mær re kon struk-
sjon. Vi sam ar bei der godt med plas tikki rur-
ge ne om dis se inn gre pe ne, sier Schlich ting.

Vaktpostlymfeknuteteknikken ble inn ført 
i 2000 og in ne bæ rer at man ge pa si en ter kan 
spa res for ak sil le dis sek sjon. I dag tren ger 
bare 15 pro sent av bryst kreft pa si en te ne 
ak sil le dis sek sjon. Det er en stor ge vinst.

– Den sto re re duk sjo nen i ak sil le dis sek sjo-
ner har med ført en øken de ut ford ring når 
det gjel der opp læ ring i dett e tek nisk mer 
kre ven de inn gre pet. For at le ger i spe sia li se-
ring skal få til strek ke lig vo lum og er fa ring, 
må vi sik re at de er med når slike inn grep 
skal gjø res, un der stre ker hun.

Eu ro pe isk sam ar beid
For en in gen er ny lig blitt til knytt et EUBREAST, 
en ny opp rett et for en ing for å or ga ni se re 
bryst kir ur gis ke stu di er i Eu ro pa.

– Sam ar beid om stu di er rundt nye kir ur-
gis ke tek nik ker vil kun ne re sul te re i at for-
bed rin ger ras ke re kom mer pa si en te ne til 
gode, sier El len Schlich ting.

In nen endokrinkirurgien er knu te dia-
gnos tik ken på hal sen blitt be ty de lig for bed-
ret og kir ur ge ne gjør nå mye av ut red nin-
gen med ul tra lyd og cy to lo gi selv. Noen få 
Bryst- og en do krin ki rur gis ke av de lin ger  
har også an svar for bi ny re kir ur gi. In tra - 
ope ra tiv ner ve mo ni to re ring er blitt stan-
dard ved thyreoideainngrep for å vi su ali se re 
og føl ge stem me bånds ner ven, for tel ler 
Schlich ting.

– Vi er i ferd med å knytt e oss til Eurocrine 
som er en da ta ba se med for mål å støtt e 
forsk ning for å for bed re kir ur gisk be hand-
ling av en do kri ne svuls ter, sier hun.

Ak tiv for en ing
De siste åre ne har de fles te kir ur gis ke spe sia-
li te te ne opp levd en ned gang i inn send te 
abstracts til kir ur gisk høst mø te. År sa ken til 
dett e er usik ker, men økt ar beids press med 
mind re tid til kva li tets sik rings stu di er, stren-
ge re krav til forsk ning el ler mind re dug-
nads ånd har vært nevnt.

For en in gen er opp tatt av å sti mu le re til 
økt del ta kel se med fag li ge bi drag til høst-
mø tet, og år lig de les det ut fle re rei se sti pend 
for at kol le g er skal kun ne til eg ne seg ny 
kunn skap ved hos pi te ring el ler del ta kel se 
på kon gres ser i ut lan det.

– Både i kli nisk hver dag og i forsk ning 
øns ker vi, og er av hen gi ge av, sam ar beid 
med man ge and re spe sia li te ter og forsk-
nings mil jø er. Ut vik lin gen av multidisipli-
nære team rundt pa si en ter med syk dom  
i bryst el ler thy re oi dea/parathyreodiea, 
opp le ves som fag lig vel dig sti mu le ren de  
og læ re rikt, sier Schlich ting.

Hun leg ger til at det trengs mer opp merk-
som het rett et mot forsk ning og fle re aka de-
mis ke stil lin ger i bryst- og endokrinkirurgi. 
For en in gen vur de rer å etab le re et forsk-
nings ut valg, for ytt er li ge re å styr ke fag lig - 
he ten og øke den vi ten ska pe li ge pro duk - 
sjo nen.

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

PO SI TIV UT VIK LING. Det har skjedd en ri ven de ut vik ling in nen brystkirurgifaget de siste 20 åre ne, sier El len Schlich ting. 
Foto: El len Juul Andersen
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Klart for all menn me di sinsk vår uke

Hel le rud slet ta er ho ved se tet når 
årets all menn me di sins ke vår uke 
spar kes i gang. Da ge ne skal fyl les 
med kurs, fore drag og de bat ter.

6. til 10. mai er det du ket for årets all menn-
me di sins ke vår uke, i regi av All menn le ge- 
 fo re nin gen (AF) og Norsk for en ing for all-
menn me di sin (NFA). I år er ste det Hel le rud-
slett a og kon fe ran se ho tel let X Mee ting 
Point. Le der ne for hen holds vis AF og NFA, 
Tom Ole Øren og Pett er Bre lin, øns ker del - 
ta ker ne vel kom men.

– Vår uka er et av årets høy de punkt, både 
fag lig, so si alt og po li tisk. Jeg vil fak tisk si  
at det er den vik tig ste mø te plas sen for all-
menn le ge ne i Norge, sier Tom Ole Øren.

Pett er Bre lin trek ker frem for en in gens 
års mø te un der vår uka som en spe si elt vik tig 
dis ku sjons are na.

– Det er stort en ga sje ment blant med lem-
me ne våre. Års mø te ne fø rer med seg gode, 
og noen gan ger van ske li ge dis ku sjo ner. Det 
gjør at vi får en ut vik ling vi de re, på pe ker 
han.

Fast le ge ord nin gen blir vik tig
Un der AFs lands råds mø te og NFAs års mø te, 
skal beg ge for en in ge ne av hol de le der valg. 
På spørs mål om hva som vil bli vik tig frem-
over for de to som skal over ta le der ver vet  
i for en in ge ne, pe ker både Øren og Bre lin på 
den kri tis ke si tua sjo nen fast le ge ord nin gen 
står i.

– Vi må be va re fast le ge ord nin gen som  
en bæ re bjel ke i vårt off ent li ge hel se ve sen. 
Ord nin gen har vært un der fi nan si ert i fle re 
år og nå må fi nan si e rin gen på plass. Det vil 
også bli vik tig å få nye, yng re kol le ga er til  
å vel ge fast le ge yr ket, un der stre ker Øren.
Bre lin føl ger opp:

– At både Tom Ole og jeg nå skal gå til ba ke 
til prak si se ne våre som fast le ger, vi ser også 
at vi me ner det når vi sier at å være fast le ge 
er et spen nen de og vik tig yrke. Han leg ger 
til:

– Det er gjort mye godt ar beid i Le ge for- 
 en in gen for en god dia log med myn dig - 
he te ne om ord nin gen. De som skal bli nye 

le de re av AF og NFA vil ikke kom me tom-
hendt til bor det. Det er også mye som skjer 
frem over, med re gje rin gens eva lue ring av 
fast le ge ord nin gen som skal være klar  
i sep tem ber, en hand lings plan for ord nin-
gen i 2020, samt at Nor disk kon gress i all-
menn me di sin ar ran ge res i Stavanger i 2021. 
Så det vil bli li ten tid til å kje de seg.

Va ri ert pro gram
De mer enn 400 all menn le ge ne fra hele 
lan det som sam les for fag lig på fyll, dis ku-
sjon og de batt er om all menn me di si nen,  
kan se frem til noen inn holds ri ke da ger  
på Hel le rud slett a.

Kurs pro gram met in ne hol der blant an net 
ob li ga to risk kurs i hel se po li tikk for All menn-
le ge for en in gens lands råds re pre sen tan ter, 
le del ses kurs, kurs i gy ne ko lo gi og kurs  
i van ske lig for skri ving av va ne dan nen de 

me di ka men ter. Grunn kurs A og D inn går 
også i kurs pro gram met.

Un der kur set i hel se po li tikk skal del ta ker ne 
blant an net dis ku te re fast le ge ord nin gen og 
dens frem tid, hvor dan fast le ge si tua sjo nen 
ble løst i Dan mark, flas ke hal sen for ny ut dan-
ne de le ger som ikke får LIS1-plass (le ger i spe - 
sia li se ring) og ALIS-stil lin ger (all menn le ger  
i spe sia li se ring) i kom mu ne ne. Un der dett e 
kur set vil også fle re sen tra le hel se po li ti ke re 
del ta i pa nel dis ku sjon med AFs Tom Ole  
Øren og pre si dent i Le ge for en in gen, Ma rit 
Her man sen.

Også so si alt byr vår uka på et va ri ert pro-
gram, med blant an net fore drag og stand up 
av Dora Thor halls dott ir. Ett er AF sitt lands-
råds mø te 8. mai, på fri gjø rings da gen, vil det 
også bli ar ran gert tur til Eids volls byg nin gen.

Tors dag er det, tra di sjon tro, klart for 
fest mid dag, der det vil bli ser vert en fest - 
me ny med godt til be hør.

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

ØNS KER VEL KOM MEN: Le der for All menn le ge fo re nin gen Tom Ole Øren (t.v.) og le der for Norsk for en ing for all menn - 
me di sin, Pett er Bre lin, me ner vår uka er et av årets høy de punkt for all menn le ger. Foto: Vil de Baug stø

«De som skal bli nye ledere 
av AF og NFA vil ikke komme 
tomhendt til bordet»  

                                                    PETTER BRELIN
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23 år gam mel tok Guro Kris tine Bår nes per mi sjon fra me di sin stu die ne  
og flyt tet til Kon go. Der job bet hun sam men med gy ne ko log og freds pris vin ner 
De nis Mukwege.

I dag spe sia li se rer Bår nes seg i gy ne ko lo gi ved 
Sy ke hu set Inn lan det. Hun er spe si elt opp tatt 
av kvin ne hel se i et in ter na sjo nalt per spek tiv.

– Som lege har du reist ver den rundt, blant 
an net for Le ger Uten Gren ser. Hvor for den ne 
sto re in ter es sen for ver dens hel se?

– Drøm men om å jobbe ute i ver den kom før 
drøm men om å bli lege. Sna re re be stem te 
jeg meg vel for å bli lege nett opp på grunn 
av mu lig he ten til å jobbe in ter na sjo nalt.  
Et yrke som er både prak tisk, aka de misk og 
nytt ig og som kan ut fø res over hele ver den; 
den per fek te kom bi na sjon for meg.

– De nis Mukwege og Na dia Mu rad ble til - 
delt Nobels freds pris 2018 for sitt ar beid for  
be kjem pel se av krigs for bry tel ser og sek sua li - 
sert vold. Hvor dan re ager te du da du fikk  
vite det?

– Jeg ble utro lig glad, gle des tå re ne kom 
spon tant. Det er en vel for tjent pris som 
sett er sø ke ly set på et stort og vik tig, men 
un der pri ori tert, pro blem som ram mer de 
sva kes te; kvin ner og barn i kon flikt. Det er 
flott at han de ler pri sen med en ung, im po-
ne ren de sterk kvin ne som tør å stå frem  
og for tel le ver den hvor gru som me dis se 
for bry tel se ne er. For å få gjort noe med 
pro ble met tren ger vi både de som for tel ler 
og de som forbygger og re pa re rer.

– Hvor dan vil du be skri ve Mukwege fra ti den 
dere job bet sam men?

– Mukwege er en ro lig, myn dig mann  
med et stort en ga sje ment. Han var godt 
kjent al le re de da, både som gy ne ko log  
og sy ke hus le der. Ett er hvert har han blitt  
sta dig mer kjent som for kjem per for kvin-
ners rett ig he ter og be kjem pel sen av sek su ell 
vold. Han vis te meg hvor vik tig det er at  
vi le ger, i kraft av våre er fa r-in ger og pro fe - 
sjon, har en spe si ell mu lig het og for plik - 
tel se til å si ifra når vi ser at folks hel se  
trues og øde leg ges. Vi må fo re byg ge, ikke 
bare re pa re re ska de ne hos den en kel te  
pa si ent.

– Hvil ket inn trykk gjor de opp hol det på deg 
som ung me di sin stu dent?

– Det å treff e kvin ner, fra små jen ter på seks 
år til bes te mød re på 60, som har vært ut satt 
for bru ta le over grep, gjor de selv føl ge lig 
inn trykk på en ung stu dent fra Norge. Man 
blir tvun get til å for hol de seg til hvor gru-
som me men nes ker kan være mot hver and re 
i krig og kon flikt. I 2007 var det uro lig he ter 
og man ge hund re tu sen var for dre vet i eget 
land. Det å se en de lø se flykt ning lei rer med 
pre sen nings hytt er og folk på flukt fra lands-
by er som brenner oppe i ås si den, er noe 
man ikke glem mer. Sam ti dig sitt er jeg også 
igjen med så man ge flott e og var me inn-
trykk: Dan sin gen med de fis tel ope rer te 
da me ne, mo ren i flykt ning lei ren som in vi-
ter te på mid dag i pre sen nings hytt a, latt e ren 
på ope ra sjons stua og gle den man ge vis te 
over å ha blitt kvitt en urin lek ka sje.

– Var det dett e opp hol det som før te til at du 
valg te å bli gy ne ko log?

– Ja, det var mitt før s te or dent li ge møte  
med fa get, og det var da jeg for sto både hvor 
in ter es sant og vik tig gy ne ko lo gi/ob ste trikk 
er. Jeg opp da get hvor va ri er te da ge ne er; fra 
fis tel kir ur gi til føds ler. Det var i Kon go jeg 
gjor de mitt før s te kei ser snitt og min før s te 
hys te rek to mi. Jeg lær te å bru ke Pinards 
ste to skop og så mitt før s te ek lamp tis ke 
an fall. Hvis jeg kan være med å bi dra til at 

Freds pris vin ne ren  
vis te henne vei

EN GA SJERT: Guro Kris tine Bår nes brenner for kvin ne hel se 
og in ter na sjo nalt ar beid. Foto: pri vat
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fle re kvin ner i Kon go kan få den hjel pen de 
har rett på i svan ger skap, fød sel og gjen nom 
li vet, er det noe av det mest me nings ful le jeg 
kan ten ke meg.

– Du le det MedHum 2007 som fikk inn 1,7 mil-
li o ner kro ner til be kjem pel se av va gi nal fis tel 
hos kvin ner i Kon go. Hvor dan har det gått 
vi de re med dett e pro sjek tet?

– MedHum var med på å bygge opp fis tel - 
av de lin gen på Panzi-sy ke hu set. Det var gøy  
å se bil de ne av Mukwege i for bin del se med 
freds pri sen. Han gikk rundt på fis tel av de lin-
gen som så like fin ut nå som da den ble 
inn vi et for 11 år si den. MedHum var også 
med på å ut dan ne unge gy ne ko lo ger i fis tel-
kir ur gi. Selv om man ge av dis se nå job ber 
and re ste der, er mye av kom pe tan sen fort-
satt be vart på Panzi og det ope re res hund re-
vis av kvin ner der hvert år. En vik tig del av 
pro sjek tet var hjelp til kvin ne nett ver ke ne 
ute i lands by ene. De er de før s te som mø ter 
of re ne og som hjel per dem til ba ke til hver-
da gen ett er ope ra sjon. Dess ver re er fi nan si e-
rin gen av dett e i ferd med å for svin ne. Det 
vil være et stort tap, for kir ur gi ale ne er ikke 
løs nin gen.

– Du har sagt at du els ker Af ri ka og spe si elt 
Kon go. Kan du be skri ve lan det Kon go?

– Kon go er utro lig vak kert, grønt og fro dig. 
Det er et rikt land med enor me res sur ser, 
men fol ket er fatt ig for di over flo den ikke har 
kom met dem til gode. Helt si den bel gis ke 
Kong Leopolds bru ta le sla ve ri for å hen te ut 
gum mi på slutt en av 1800-tal let, via Mobu-
tus dik ta tur og frem til da gens plynd ring av 
mi ne ra ler som koltan for bruk i mobiletele-
foner, har lan dets res sur ser for år sa ket kon-
flik ter og elen dig het. Til tross for dett e går 
li vet vi de re, om enn sin litt skje ve gang. Det 
gir meg håp for Kon go.   

– Du har ny lig dis pu tert. Dok tor gra den har 
også fo kus på in ter na sjo nal hel se og om hand-
ler vak si ne re spons og fore komst av bak te ri er 
som gir me nin gitt i Eti o pia. Kan du si litt om 
det?

– «Me nin gitt bel tet» i Af ri ka sør for Sa ha ra  
er frem de les det om rå det i ver den som er 
har dest ram met av me nin go kokk syk dom. 
Eti o pia er blant dis se lan de ne og fel les for 
man ge av dem er dår lig til gang på vak si ner, 
dia gnos tikk og kor rekt be hand ling. Til gan-
gen på vak si ne mot serogruppe A me nin go-
kok ker har blitt god det siste ti å ret på grunn 
av ut vik lin gen av en egen vak si ne for Af ri ka, 
men i dok tor gra den min så vi at det også er 
be hov for vak si ner mot fle re serogrupper. 
Ett er dok tor gra den had de jeg også et forsk-

nings opp hold hvor vi så på dia gnos tikk av 
me nin gitt og sep sis, som i stor grad er ikke-
ek si ste ren de i kli nisk prak sis i Eti o pia. Dett e 
fø rer både til feil-, over- og un der be hand- 
 ling av pa si en te ne og for sin ket re spons ved 
ut brudd. Det er der for be hov for økt inn sats 
på man ge om rå der og en ge ne rell he ving  
av stan dar den og til gan gen på kor rekt me di-
sinsk be hand ling, en ten du har me nin gitt, 
fis tel el ler skal føde barn.

– Du har søkt mye ut og be teg ner deg selv om 
even tyr lys ten. Har du noen pla ner om å rei se 
ut igjen i den nær mes te frem tid?

– Jeg øns ker ab so lutt å rei se ut igjen og 
skul le gjer ne reist nes te uke. Det blir nok en 
kor te re tur til Kon go i som mer. Jeg tren ger  
å opp ar bei de meg mer er fa ring som gy ne- 
 ko log for vir ke lig å kun ne gjø re nytt e for 
meg ute. Der har man jo in gen bak vakt  
å rin ge når det brenner. Jeg fø ler meg utro-
lig pri vi le gert som har vokst opp som jen te 
og kvin ne i Norge. Hvis ikke jeg, med min 
bak grunn, fag og even tyr lyst, skal hjelpe 
kvin ner i and re de ler av ver den til bedre  
liv og hel se, hvem skal da?

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

FOR KJEM PER: Le gen De nis Mukwege fra Øst-Kon go har viet li vet sitt til å ope re re kvin ner som har blitt øde lagt av vold tekt. Foto: Hen ri ett e Bjerke / Kir kens Nødhjelp
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Over le vel ses kurs
Stu den te ne orien te res om at det er man ge 
må ter å fei le på, ikke bare at man gir feil 
me di sin el ler skjæ rer feil, dvs. mer tek nis ke 
feil, men at de også kan kren ke pa si en te ne 
med hold nin ge ne sine. De må vite at dett e 
er noe som har kon se kven ser for man ge,  
og at det sett er i gang mye.

– Men, sier Førde: Det er vik tig ikke å gjø re 
ar bei det rundt uhel di ge hen del ser bare til 
det som hand ler om tek nikk og tek no lo gi. 
Like vik tig er å unn gå dår lig kom mu ni ka-
sjon og gjø re dår li ge etis ke valg, dvs. at de 
vel ger noe som er stikk i strid med pa si en-
tens in ter es se. Vi leg ger mye vekt på å for-
mid le at de må møte pa si en ten og på rø ren de 
på en god måte, sier etikk pro fes so ren.

Kur set er et til bud til alle stu den ter, men 
er ikke ob li ga to risk.

– Vi kal ler det et over le vel ses kurs, sier hun. 
Hvor dan skal man over le ve i den kom pli - 
ser te hver da gen man helt sik kert kom mer 
til å stå i.
– Bur de det vært ob li ga to risk?

– Ja, kan skje bur de det det. Dett e er jo noe 
som nes ten alle, i hvert fall om de hav ner  
i vis se fag, vil kom me til å opp le ve – og svært 
man ge vil opp le ve kla ge sa ker.

Kur set tar blant an net ut gangs punkt i en 
av Le ge for en in gens «gam le» fil mer «Fa talt». 
Den byg ger på en sann his to rie der en ung 
lege på tar seg noe han ikke egent lig er helt 
sik ker på. Han har spurt om råd fra en eld re 
kol le ga, men den ne had de ikke tid. Det går 
galt, og da fal ler den eld re kol le ga en ham  

Nyt tig kurs om hvor dan hånd te re feil

Sis te års stu den te ne på me di sin stu-
di et ved Uni ver si te tet i Oslo har til-
bud om et to da gers kurs i hvor dan 
man kan for be re des på ri si ko en for 
å gjø re feil.

Kur set til bys i siste se mes ter før le ge ne 
star ter som LIS1.

– Det å for be re de kom men de le ger på 
dett e er vik tig lær dom, sier pro fes sor i me di-
sinsk etikk ved Senter for me di sinsk etikk, 
Uni ver si te tet i Oslo, Rei dun Førde.

Hun orien ter te om kur set på års sam lin-
gen for støtt e kol le g er i ja nu ar.

Rei dun Førde har gjen nom fle re år fore-
lest og hatt med an svar for kur set, men 
job ber nå mest med de kli nis ke etikkomite-
ene. I dag er det pro fes sor Pål Gul brand sen 
som har det over ord ne de an sva ret.

– Man ge me di sin stu den ter er liv red de for 
å fei le. Ide en bak kur set er der for å lære dem 
gode hold nin ger der som det skjer noe, og 
hvor dan de skal tak le det på en god måte, 
sier hun.

Det er vik tig at le ge ne kjen ner til hele 
ap pa ra tet der som det skul le skje en uhel dig 
hen del se. Man ge uli ke grup per in vol ve res 
der for i kur set – både ju ris ter og le ger, jour-
na lis ter, pa si en ter og på rø ren de, pa si ent- og 
bru ker om bu det og Norsk pa si ent ska de er-
stat ning. Stu den te ne må kjen ne til Norsk 
pa si ent ska de er stat ning og reg le ne rundt 
den ne. Kur set tar opp Hel se til sy nets rol le  
og hvor dan le gen skal hånd te re en kla ge sak, 
og så må de kjen ne me di as rol le og hvor dan 
de skal opp fø re seg når me dia ban ker på 
døra.

De siste åre ne har de også hatt med en 
ung lege som har gjort en feil og som kan 
for tel le hvor dan det opp le ves, og de har hatt 
med på rø ren de som har opp levd å mis te 
noen.

To ting vekt leg ges sær lig i kur set: Det skal 
opp le ves mind re skrem men de å gjø re en 
feil, og når noe går galt, så skal det hånd te-
res på en or dent lig måte.

– Å gjø re feil be tyr ikke nød ven dig vis at 
man er en vel dig dår lig lege – el ler et vel dig 
dår lig men nes ke, slik man ge fø ler for di de 
ofte ikke kla rer å skille mel lom le ge rol len  
og sin egen iden ti tet som men nes ke, sier 
Rei dun Førde og leg ger til:

– Av og til går det godt når man har gjort 
dum me ting, og av og til går det galt selv om 
en har gjort så godt en kan – el ler ikke gjort 
så sto re blød mer. Det kan gå galt uten at 
noen er å kland re for dett e.

i ryg gen og støtt er ham ikke – tvert imot 
hen ges han ut over for de and re kol le g ene.

– Vi bru ker dett e som et ut gangs punkt  
for at stu den te ne skal kun ne sett e seg inn  
i si tua sjo nen til den ne le gen. Hvor dan kun-
ne han hånd tert det an ner le des, og hvor dan 
bur de de som job bet tett på ham, hånd tert 
det.

Ak ti ve stu den ter
– Det er vel dig stor ak ti vi tet blant stu den te ne, 
og det er noe av den mor som ste un der vis-
nin gen jeg har hatt, sier Rei dun Førde.

– Jeg har hatt hyg ge li ge mø ter med stu-
den ter som har del tatt på kur se ne som sier 
at det var noe av det nytt ig ste de fikk med 
seg før de star tet lege li vet, for tel ler hun.

I stu di et el lers bru kes blant an net et så kalt 
re flek sjons no tat. Det in ne bæ rer at når stu-
den te ne mø ter prak sis,  så får de i opp drag  
å skrive ned noen si tua sjo ner de sy nes har 
vært etisk pro ble ma tis ke. Der ett er dis ku te-
rer de i grup per for å få frem ak ti vi tet og 
re flek sjon.

– De må ikke for sø ke å skjule ting. Har det 
skjedd noe uhel dig, må de for tel le hvor dan 
det var å be kla ge. An ta ge lig fø rer det til 
fær re kla ge sa ker. Å ha en kla ge sak mot seg 
er en be last ning. Det sett er spor res ten av 
li vet – uav hen gig av om man får en fel len de 
dom el ler ikke, sier Førde.

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

MEN NES KE LIG Å FEI LE: Rei dun Førde og Øy stein Mel bø Chris tian sen fore les te om hvor dan man skal hånd te re feil på års-
sam lin gen for støtt e kol le g er. Foto: Lise B. Johannessen
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– Vik tig at uni ver si te te ne  
be hol der sin aka de mis ke fri het  
i me di sin ut dan nin gen

Me di sin ut dan nin gen i Norge skal  
få na sjo na le ret nings lin jer. Le ge  
for en in gen har le vert sitt hø rings svar 
til de par te men tet om ut for min gen 
av ret nings lin je ne.

– Vi me ner det er sunt at ikke alle le ger har 
helt iden tisk kom pe tan se, ut over den me di-
sins ke grunn ut dan nin gen, sier Øy stein Ohr, 
le der i Norsk me di sin stu dent for en ing 
(Nmf).

Nmf har i sit inn spill til Le ge for en in gens 
hø rings svar pre si sert at den aka de mis ke 
fri he ten må be va res. De trek ker også frem 
vik tig he ten av at uni ver si te te ne må kun ne 
ha uli ke pro fi ler, selv om re gje rin gen nå 
inn fø rer na sjo na le ret nings lin jer for me di-
sin ut dan nin gen.

Ohr trek ker frem at alle de sto re uni ver si-
tets sy ke hu se ne har egne, spe sia li ser te fag-
mil jø er.

– Det gjel der for eks em pel brann ska de - 
av de lin gen på Hau ke land i Bergen, el ler 
ny født in ten si ven ved St. Olavs hos pi tal  
i Trondheim. At stu den te ne har med seg 
eks tra er fa ring fra dis se fag mil jø ene, er en 
be ri kel se for hel se tje nes ten, på pe ker han.

Inn spill fra fle re for en ings ledd
20 hel se- og so si al fag ut dan nin ger skal få 
fel les, na sjo na le ret nings lin jer, og me di sin-
stu die ne er en del av dis se. Kunn skaps - 

de par te men tet har sendt ut et for slag på 
hø ring, og Le ge for en in gen har i sit hø rings-
svar bedt om inn spill fra samt li ge ledd  
i for en in gen.

All menn le ge fo re nin gen støt er for slaget 
om ret nings lin jer. De me ner dis se på en god 
måte vil be skri ve kom pe tan sen den fer di ge 
le gen vil sit e igjen med et er endt ut dan-
ning. For en in gen et er ly ser imid ler tid et 
punkt om or ga ni se ring av næ rings drift.

Også Over le ge for en in gen er po si ti ve til 
na sjo na le ret nings lin jer. De pe ker li ke vel på  
at det må kom me ty de li ge re frem at det e  
er ret nings lin jer for grunn ut dan nin gen –  
og ikke spe sia list ut dan nin gen.

Hå per på re ell for bed ring
Selv om Nmf er opp tat av den aka de mis ke 
fri he ten til uni ver si te te ne, er Ohr ty de lig på 
at de øns ker na sjo na le ret nings lin jer vel-
kom men.

– Vi støt er ide en om at det skal være fel les 
krav til en fer dig ut dan net lege og har len ge 
bedt om na sjo na le læ rings mål. Jeg hå per at 
det blir en re ell for bed ring av stu di e ne og at 
vi får økt an tal let prak sis uker i pri mær hel se-
tje nes ten, sier han.

De na sjo na le ret nings lin je ne er ment å tre 
i kraft fra au gust 2020.

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