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Omsorg for døende sykehjems-
pasienter med covid-19 
SIDE 761, 789

Bildediagnostikk 
ved covid-19
SIDE 756, 800

Færre pasienter  
i akuttmottak
SIDE 780

Lungeembolisme
ved covid-19

Hagaløkkveien 26, PB 194 1371 Asker
mylan.no | www.dymista.no

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

Steroid 
+ 

antihistamin

Foto: Bård Ek

Dymista® - en klasse for seg1

 Flutikasonpropionat/azelastinhydroklorid 

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

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

• Effekt på både nese- og øyesymptomer2

• Effekt etter 5 minutter*3

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

Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis monoterapi med enten 
intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig. 
Forsiktighetsregler: Nøye overvåking av pasienter med synsforandringer eller med tidligere økt okulært trykk, glaukom og/eller katarakt. 
Bivirkninger: Svært vanlige (>1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og ubehagelig lukt.
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DIPROTIT      Kortikosteroid gruppe III (sterke).   ATC-nr.: S02B A07
ØREDRÅPER, oppløsning i engangspipetter 0,05%: 1 g inneh.: Betametasondipropionat tilsv. betametason 0,5 mg, karbomer, natriumhydroksid, isopropanol, renset vann.
Indikasjoner: Øregangseksem.
Dosering: Øregangen bør rengjøres før behandlingsstart. Initialt i behandlingen gis 1 engangspipette 2 ganger pr. døgn. Etter noen dager reduseres doseringen til 1 engangspipette 1 gang pr. døgn. 
Om ikke forbedring er oppnådd innen 10-14 dager bør øre-nese-halsspesialist rådføres.  
Administrering: Til bruk i øret. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trommehinneperforasjon.
Forsiktighetsregler: Behandling av barn skal skje i samråd med spesialist. Glukokortikosteroider kan maskere, aktivere eller forverre en infeksjon. Synsforstyrrelser: Er sett ved bruk av systemiske og 
topikale kortikosteroider. Hvis symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser oppstår, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, 
grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR), som er sett etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider.
Graviditet, amming og fertilitet: Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten. Preparatet kan brukes under graviditet og amming.
Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudatrofi. Hjerte/kar: Kapillærskjørhet (ekkymoser). Øvrige: Sekundærinfeksjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: 
Binyre¬barkhemming. Hud: Hypo- eller hyperpigmentering, hypertrikose, sensibilisering (betametason). Ukjent frekvens: Tåkesyn.
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for glukokortikoider H02A B på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk og kløestillende effekt. Gjennom modifisering av kortisonstrukturen (1,2 dobbelbinding, fluorisering og betametylering) oppnås en økt glukokor-
tikoid og antiinflammatorisk effekt samt en redusert mineralkortikoid effekt sammenlignet med hydrokortison.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C, i konvolutten. Engangspipetter i åpnet konvolutt er holdbare i 4 uker.
Pakninger: 30 × 0,2 ml (engangspipette) 
Sist endret: 13.12.2018 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.09.2017
Innehaver av markedsføringstillatelse: Evolan Pharma AB, Box 120 SE-182 12, Danderyd, Sverige. www.evolan.se.

 - smart, brukervennlig endosepipette

DIPROTIT®

• Bruken av pipette gjør det enkelt å  
administrere riktig mengde betametason 
i hvert øre, uten sølet som gjerne oppstår 
med store flasker.

• DIPROTIT inneholder ikke antibiotika, noe 
som er viktig i en tid der antibiotikaresistens 
er et økende problem og en global helse-
trussel.

   
øredråper ved øregangseksem

DIPROTIT® selges i  
anvendelige forpackninger  
med 30 endosepipetter.

C
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Bildediagnostikk ved covid-19
Røntgen thorax og CT thorax er de mest 
aktuelle bildediagnostiske metodene ved 
utredning og oppfølging av pasienter med 
mistenkt eller fastslått covid-19. Sykdommen 
kan fremkomme som bifunn ved radiolo-
giske undersøkelser av lungene tatt på 
 annen indikasjon og kan også ramme andre 
organer. Smittestatus må ikke stå i veien for 
nødvendige bildeundersøkelser, spesielt  
ved mistenkt lungeembolisme. Emboliske 
komplikasjoner i lungene kan medvirke til 
hypoksemi og respirasjonssvikt.
SIDE 756, 800

Omsorg for de skrøpeligste
Eldre, skrøpelige personer er særlig utsatt 
for smitte og død av covid-19. Det er ikke lett 
å balansere hensynet til smittevern med 
ønsket om optimal behandling og respekt-
full omsorg. Pasienter skal ikke utsettes for 
inngripende og plagsom intensivbehand-
ling som ikke er til nytte for dem, men høy 
alder må aldri i seg selv være et kriterium 
for å ikke tilby slik behandling. Hvordan 
skal vi ivareta et godt helsetilbud til våre 
skrøpelige eldre når covid-19-pandemien  
går over i en ny fase?

Omsorg for døende sykehjemspasienter 
med covid-19 er krevende, særlig når pasien-
ten opplever akutt angst og trues av kvel-
ning. Forhåndssamtaler, palliative tiltak  
og kontakt med pårørende står sentralt.
SIDE 761, 789

Færre pasienter i akuttmottak
Antall pasienter som ble henvist til Akutt-
mottaket ved St. Olavs hospital i de første 
ukene av covid-19-pandemien, var betydelig 
lavere enn snittet for de foregående ukene. 
Reduksjonen var størst blant pasienter  
med lav hastegrad. Andelen smitteisolerte 
pasienter økte. Dette fremgår av en kartleg-
ging for perioden fra uke 2 til uke 12. Tilsva-
rende funn er gjort i andre europeiske land.

I Nesbyen ble det kommunale helsetilbu-
det lagt om for å møte en potensiell bølge  
av koronasmitte. De seks grepene viste seg  
å være nyttige.
SIDE 780

Naturen vi er en del av

Covid-19-pandemien er et vendepunkt for verden slik vi kjenner 
den. Både sykdommen og tiltakene for å bremse den har gitt store 
helsekonsekvenser. Sykdommen oppsto i det komplekse samspil-
let mellom natur, mennesker og miljø og spredde seg i rekordfart 
verden over fordi våre moderne samfunn er så tett sammenvevd.

Det har ikke manglet på advarsler. Likevel har vi verken på et 
 individuelt, nasjonalt eller internasjonalt nivå tatt dem alvorlig. 
Nok en gang har vi levd i en falsk forestilling av å være hevet over 
den naturen vi er en del av. Men all menneskelig aktivitet som 
 skader miljøet, skader også oss selv. Planetens helse bestemmer 
vår helse. Koronakrisen går over, før eller siden. Det gjør ikke den 
største trusselen mot planeten og vår helse: klimakrisen. Den truer 
den globale folkehelsen på utallige måter, også ved at den vil føre 
til hyppigere og større pandemier. Mot klimakrisen hjelper verken 
selvisolering eller vaksiner.

Vårt svar på koronakrisen vil forme klimakrisen i årene som 
kommer. I USA har president Donald Trump brukt koronakrisen 
som påskudd til å fjerne miljøreguleringer. Også i Norge har 
 enkelte politikere tatt til orde for det samme. For både planeten  
og vår helse er det det motsatte vi trenger.

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  8,  2020;  140
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FORSIDE

Illustrasjon © Ane Barstad Solvang

Sars-CoV-2 har satt verden på hodet. Hva er 
det som gjør dette viruset så spesielt? Hvorfor 
blir noen så syke? Mye er fremdeles ukjent. 
Effekter av viruset kan sette oss på sporet av 
de patofysiologiske mekanismene. Er man 
heldig, er kanskje noen av mekanismene 
mulige angrepspunkter for behandling.

Det har vært reist mistanke om økt risiko 
for lungeembolisme hos pasienter med 
covid-19, til tross for standard trombosepro-
fylakse. Er det en tilfeldighet eller en effekt 
av viruset? Og hvis det skyldes viruset, er det 
viruset selv eller er det immunresponsen 
som setter i gang koagulasjonskaskaden?

Akvarellen på forsiden er malt av Ane 
Barstad Solvang. Mer av hennes arbeider 
finner du her: www.anebarstadsolvang.com

Fra redaktøren

733 Pak ken er åp net 
 Lise Skog stad Lofts gaard

DEBATT

Kommentarer

737 Høyt se rum-fer ri tin ikke kun utt rykk for le ver svikt 
 Ing vild Nord øy og medarbeidere 
 Tilsvar: Ma rit Teigen Hauge og med ar bei de re

738 Pre sen ta sjon av tall: Ikke la deg lure 
 Mag nus Lø berg, Michael Brett hau er 
 Tilsvar: Sol veig Hof vind, So fie Se bu øde gård

739 Rett el se

Debatt

741 Kom mu nal or ga ni se ring av be hand lings til bud  
 for covid-19-pa si en ter 
 Stå le Onsgård Sa ga brå ten, Ing vild Vatt en Als nes

744 Lindring av truende kvelning hos døende pasienter  
 med covid-19 
 Yngve Kiserud, Jan Henrik Rosland

747 Mens vi ven ter på nye ret nings lin jer for be hand ling  
 av kors rygg smer ter 
 Rik ke Munk, Kjers ti Stor heim, John-An ker Zwart,  
 Jan Hart vig sen, Tryg ve Skon nord, Ørjan Nesse Vig dal,  
 Mar greth Grot le

750 Hvor len ge skal vi dis kri mi ne re mot gutt er  
 i HPV-vak si ne ring? 
 Ole-Erik Iversen, Har ald Moi

753 Har le ge mid del ana ly ser en plass i per son til pas set  
 me di sin? 
 Roar Dyr korn

Kronikk

756 Bil de dia gnos tikk av pa si en ter med covid-19 
 Trond Mo gens Aa løk ken, Anagha P. Par kar, Tom-Ve gard  
 Mar kus sen, Haseem Ash raf, Georg Karl Mynarek, Har ald Nes,  
 Fred rik Müller, Michael Schu bert, Arve Jør gen sen, Siri Ma rie  
 Blom berg, Rei dar Bjør ner heim, Nils Ei nar Kløw, Ei nar Hopp

761 «Hvi le skjær» i pan de mi en må bru kes til bedre plan leg ging  
 for de eld ste 
 Tor geir Bruun Wyl ler

763 Be hand ling av mul tip pel skle ro se un der  
 covid-19-pan de mi en 
 Tryg ve Holm øy, Øi vind Tor kild sen, Lars Bø
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767 Kan vi red de fle re liv? 
 Ewa Ness, Jon Rag nar Skott e, Tore Buer Christensen,  
 Jan Fred rik Andresen

VITENSKAP

Fra andre tidsskrifter

772 Er gentamicin mind re ototoksisk enn an tatt?

 CT-screen ing av lun ger red der liv

773 Celler kan gjenkjenne bakteriesignaler

774 Migrenebehandling hos barn

 In for ma sjon kan fo re byg ge hjer ne ska der fra gul sott  
 hos ny fød te

Originalartikkel

775 Bruk av pe ri fe re ve ne ka tet re ved to nors ke sy ke hus 
 Lise Hus by Hø vik, Kari Han ne Gjei lo, Sti an Ly der sen,  
 Erik Sol li gård, Jan Kris ti an Dam ås, Lise Tuset Gu stad

Kort rapport

780 Pasienttilstrømming i et akuttmottak i påvente  
 av covid-19-pandemien 
 Lars Petter Bjørnsen, Lars Eide Næss-Pleym, Jostein Dale,  
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Med pak ke for lø pe ne i psy kisk hel se vern øns ker man  
å spa re tid og hjelpe fle re. Men fø rer det til bedre hjelp?

For vent ning, glan set pa pir og skin nen de sløy fe bånd. Hel se di rek to -
ratets pak ke til psy kisk hel se vern høs ten 2018 glit ret av vik ti ge mål 
som økt bru ker med virk ning, bru ker til freds het og på rø ren de in vol-
ve ring (1). Pak ken ble of  si elt åp net ved nyt år 2019. I slut en av 
ja nu ar 2020 fore lå SINTEFs før s te eva lue rings rap port (2).

Pak ke for lø pe ne for psy kisk hel se og rus skul le imø te kom me 
 be ho vet for mer sam men hen gen de og ko or di ner te tje nes ter (1, s. 1) 
og er in spi rert av pak ke for løp fra kreft om sor gen og til sva ren de 
dans ke ut red nings mo del ler for psy kis ke li del ser. I Dan mark inn før te 
man psy kia tris ke ut red nings- og be hand lings pak ker al le re de i 2013 
(3). De fi ner te ti me an tall var et sen tralt vir ke mid del. For eks em pel ga 
ba sis ut red nings pak ke i barne- og ung doms psy kia tri mu lig het for 
inn til 6,5 tim ers ut red ning for delt på 3 – 6 yt el ser (4). Der symp tom-
bil det var sam men sat og dia gnos tik ken ut ford ren de, had de man 
mu lig het til å ut vi de ut red nings ti den noe.

I 2015 fra rå det dans ke le ger nors ke hel se myn dig he ter å be nyt e 
pre si se tids an gi vel ser når de psy kia tris ke pak ke for lø pe ne skul le 
etab le res (5). De res er fa rin ger var at det ikke fun ger te. Blant an net 
vis te be hand lings res sur se ne seg å være så små at det ikke var mu lig 
å inn fri ti me tal le ne i de en kel te pak ke ne. Dis se er fa rin ge ne fore lå  
før den nors ke im ple men te rin gen. Li ke vel sit er kli ni ke re nå og 
job ber mot klok ka i nye pak ke for løp for psy kisk hel se vern.

Er fa rin ger fra Dan mark vi ser at de mest hjel pe tren gen de psy kia-
tris ke pa si en te ne har størst sann syn lig het for å ikke få plass i pak ken 
som er ment å hjelpe dem (6). Det kan også være ut ford ren de å få 
be nyt et spe sia list kom pe tan sen op ti malt in nen for pak ke nes ram-
mer (7). Da dans ke be hand le re ble in ter vju et om sine er fa rin ger med 
inn fø rin gen av de na sjo na le psy kia tri pak ke ne, var en gjen ta ken de 
ut ford ring at ti den ikke strakk til for de gode kli nis ke vur de rin ge ne 
og at det kun ne re sul te re i be hand ling som ikke svar te til det egent-
li ge be ho vet (8).

SINTEFs på gå en de eva lue ring av det nors ke pak ke for lø pet for 
psy kisk hel se og rus skal gi kunn skap om pa si en ters og tje nes te -
yteres er fa rin ger og om pak ke for lø pe ne inn frir in ten sjo ne ne (9).  
En et års rap port over tje nes te yte res er fa rin ger fore lå i slut en av 
ja nu ar 2020 (2). Den kan – ikke helt uven tet – sies å være noe ned -
slåen de. Rap por ten dek ker alle pak ke for lø pe ne for psy kisk hel se-
vern, både for barn og for voks ne. SIN TEF kon klu de rer blant an net 
med at der som pak ke for løp blir et for ri gid sy stem, er det en fare  
for at man over ser spe si el le be hov hos bru ker ne.

I rap por ten fram kom mer det at rundt 60 % av be hand le re i psy-
kisk hel se vern for barn og unge opp le ver at pak ke for løp i li ten  
grad el ler ikke i det hele tat bi drar til mer sam men hen gen de el ler 
mer ko or di ner te pa si ent for løp (2). Knappe 5 % me ner at pak ke for -
løpe ne i stor grad inn frir in ten sjo ne ne. Hel se myn dig he te ne me ner 
at det e ford rer yt er li ge re krav og for plik tel ser for hel se fo re ta ke ne 
(9). Men er det egent lig det som er den beste løs nin gen? De røde 
tal le ne sier ikke noe om grun nen til at ti den bok sta ve lig talt for løp 
fra oss.

Pak ke for lø pe ne be nyt er for løps ko der for å føl ge med på om 
mål set nin ge ne nås. En sen tral in di ka tor som skal ko des er for løps -
tiden, som ikke skal over skri de en git gren se. For eks em pel er mak-
si mal for løps tid til ba sis ut red ning av psy kis ke li del ser hos barn  
og unge 42 ka len der da ger. Før s te møte med pa si en ten, til ba ke mel-
ding til fast le gen, kli nisk be slut ning om dia gno se og eva lue ring  
av be hand lings ef ekt er and re ele men ter som skal ko des. Det sy nes 
der imot ikke re le vant om den fast sat e dia gno sen er rik tig el ler  
om be hand lin gen vir ker.

I teo ri en kan alt så tal le ne lyse grøn ne, mens en ukon sen trert 
ung dom be gyn ner å ta me tyl fe ni dat for en hy per ki ne tisk for styr -
relse som ved kom men de ikke har. Og si den pak ke for lø pet bare 
et er spør om ef ekt eva lue rin gen er gjen nom ført, kan ef ek ten av 
be hand lin gen ute bli uten at tal le ne blir røde. Det er pris ver dig  
å ville sik re bru ker med virk ning og for ut sig bar het og å øke kva li te-
ten på tje nes ten, men da er sy ste met man inn fø rer også nødt til  
å måle kva li tet.

Når man job ber mot ukon trol lert cel le de ling ved kreft li del ser, er 
det kva li tet å måle for løps ti den med en in ten sjon om å for kor te den. 
I møte med et men nes ke med en psy kisk li del se vil det der imot være 
en kunst feil å se på klok ka iste den for pa si en ten. Pak ken er åp net, 
men vi fikk ikke det vi øns ket oss.

LISE SKOG STAD LOFTS GAARD
lise.skogstad.loftsgaard@tidsskriftet.no
er lege og me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet.
Foto: pri vat

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Si den pak ke for lø pet bare et ter spør  
om ef fekt eva lue rin gen er gjen nom ført,  
kan ef fek ten av be hand lin gen ute bli uten  
at tal le ne blir røde»
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Lixiana «Daiichi Sankyo»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A F03

TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 60 mg: Hver tablett inneh.: Edoksa-
ban 15 mg, resp. 30 mg og 60 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 15 mg: Titan-
dioksid (E 171), rødt og gult jernoksid (E 172). 30 mg: Titandioksid (E 171), rødt 
jernoksid (E 172). 60 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172). Indikasjoner: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrie-
flimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hyper-
tensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall 
(TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging 
av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Dosering: Forebygging av slag og 
systemisk embolisme: 60 mg 1 gang daglig. Behandling hos NVAF-pasienter bør 
fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT, behandling av LE og fore-
bygging av tilbakevendende DVT og LE (VTE): 60 mg 1 gang daglig etter innle-
dende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager. Skal ikke gis samtidig med 
innledende parenteral antikoagulant. Behandlingsvarighet ved DVT og LE (venøs 
tromboemboli, VTE), og forebygging av tilbakevendende VTE bør tilpasses individu-
elt etter nøye vurdering av fordelen med behandlingen mot risikoen for blødning. 
Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofakto-
rer (f.eks. nylig kirurgi, traume, immobilisering), og lengre varighet bør baseres på 
permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT eller LE. Ved NVAF og VTE er anbefalt 
dose 30 mg edoksaban 1 gang daglig hos pasienter med én eller flere av følgende 
kliniske faktorer: Moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt), 
lav kroppsvekt ≤60 kg, samtidig bruk av følgende P-gp-hemmere: Ciklosporin, dro-
nedaron, erytromycin eller ketokonazol. Bytte til/fra andre antikoagulanter: Over-
gang fra vitamin K-antagonist (VKA) til Lixiana: Seponer VKA og start med Lixiana 
når INR er ≤2,5. Overgang fra andre orale antikoagulanter enn VKA (dabigatran, 
rivar oksaban, apiksaban) til Lixiana: Seponer dabigatran, rivaroksaban eller apiksa-
ban og start med Lixiana ved tidspunkt for neste dose av oral antikoagulant. Over-
gang fra parenterale antikoagulanter til Lixiana: Skal ikke gis samtidig. S.c. 
antikoagulanter (dvs. LMWH, fondaparinuks): Seponer subkutan antikoagulant og 
start med Lixiana ved tidspunkt for neste planlagte dose av subkutan antikoagulant. 
I.v. ufraksjonert heparin (UFH): Seponer infusjonen og start med Lixiana 4 timer se-
nere. 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 elektrokonverte-
ring er veiledet av transøsofageal ekkokardiografi (TEE) hos antikoagulantianaive 
pasienter, bør behandling startes minst 2 timer før elektrokonvertering for å sikre 
adekvat antikoagulasjon. Elektrokonvertering bør utføres senest 12 timer etter dose-
ring 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 gjen-
nomgår elektrokonvertering. Annet: Ved kroppsvekt ≤60 kg er anbefalt dose 30 mg 
1 gang daglig. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversykdom 
assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstan-
der, 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, rygg-
rad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusva-
ricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller 
intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Samti-
dig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks. ufraksjonert heparin, lavmole-
kylært heparin, heparinderivater, orale antikoagulanter, unntatt i spesielle tilfeller ved 
bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin gis i doser 
nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og am-
ming. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Gir økt blødningsrisiko og kan medføre 
alvorlig, potensielt fatal blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt ri-
siko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Laboratorie-
tester 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 behandlings-
start. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må undersøkes med tanke på 
å lokalisere blødningen. Antikoagulasjonseffekten kan ikke måles på en pålitelig 
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 ned-
satt nyrefunksjon. Se Dosering. Nyrefunksjon ved NVAF: Brukes kun etter nøye vur-
dering 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 moderat le-
verfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Sepone-
ring for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal skje 
så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prosedyre-
utsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inngrepet. 
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 anti-
koagulasjonseffekten inntrer. Parenteral antikoagulant bør vurderes hvis orale lege-
midler ikke kan tas under eller etter kirurgisk intervensjon, og deretter bytte til edok-
saban 1 gang daglig oralt. Andre legemidler som påvirker hemostasen: Samtidig 
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. Antifosfolipidsyn-
drom: Ikke anbefalt ved tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. 
Gjelder særlig trippel-positive pasienter (for lupusantikoagulant, antikardiolipin-anti-
stoffer, og anti-beta-2-glykoprotein I-antistoffer). Behandling kan være assosiert 
med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med 
behandling med vitamin K-antagonist. Laboratorieparametre for koagulasjon: Anti-
koagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-test som 
kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser ved spesielle tilfeller, f.eks. ved overdose-
ring og hastekirurgi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på 
evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om 
relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. P-gp-hemmer: Samtidig bruk 
med P-gp-hemmere kan gi økt plasmakonsentrasjon av edoksaban, se Dosering. 
P-gp-induktorer: Samtidig bruk av P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, kar-
bamazepin, fenobarbital eller johannesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasma-
konsentrasjon av edoksaban. Brukes med forsiktighet sammen med P-gp-induk-
torer. P-gp-substrater: Ingen dosejustering nødvendig ved samtidig bruk med 
digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggregasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: 
Samtidig bruk med andre antikoagulanter er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA 
(100 mg eller 325 mg) øker blødningstiden. 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 blodplateaggregasjonshemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: 
Samtidig bruk av naproksen øker blødningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt 
risiko for blødning. Kronisk bruk av NSAID sammen med edoksaban er ikke anbe-
falt. SSRI og SNRI: Mulig økt blødningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRI på blod-
plater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Reproduk-
sjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder 
skal unngå å bli gravide under behandling. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Skal 
ikke brukes under amming. Det må vurderes om ammingen skal avbrytes eller be-
handling avsluttes. Fertilitet: Ingen humane data. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, kvalme, nedre 
gastrointestinalblødning, oral/faryngeal blødning, øvre gastrointestinalblødning. Ge-
nerelle: Blødning på innstikksted. Hud: Kutan bløtvevsblødning, pruritus, utslett. 
Kjønnsorganer/bryst: Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år). Lever/
galle: Økt bilirubin i blodet, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nevrologiske: Hodepine, 
svimmelhet. Nyre/urinveier: Makroskopisk hematuri/blødning i ureter. Undersøkel-
ser: Unormal leverfunksjonstest. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhet. Kar: Annen blød-
ning. Lever/galle: Økt alkalisk fosfatase i blod, økte transaminaser. Luftveier: He-
moptyse. Nevrologiske: Intrakraniell blødning (ICH). Skader/komplikasjoner: Blød-
ning på operasjonssted. Øye: Intraokulær blødning, konjunktival/skleral blødning. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Hjerte: 
Perikardblødning. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk reaksjon. Muskel- 
skjelettsystemet: Intraartikulær blødning, intramuskulær blødning (uten kompart-
mentsyndrom). Nevrologiske: Subaraknoidalblødning. Skader/komplikasjoner: Pro-
sedyrerelatert blødning, subdural blødning. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Overdose kan gi blødninger. Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må behand-
ling utsettes eller seponeres. Behandling tilpasses etter alvorlighetsgrad og lokalise-
ring av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan benyttes, slik som mekanisk 
kompresjon, kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og 
hemo dynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombinkompleks-
konsentrat (PCC), 50 IE/kg, reverserer effekten ved livstruende blødninger som ikke 
kan kontrolleres av transfusjon eller hemostase. Rekombinant faktor VIIa kan over-
veies, men data vedrørende klinisk nytte er begrenset. Edoksaban er trolig ikke dia-
lyserbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F03 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av 
faktor Xa, serinproteasen i siste del av den vanlige koagulasjonskaskaden. Hemmer 
fri faktor Xa og protrombinaseaktivitet. Hemming av faktor Xa reduserer trombindan-
nelse, forlenger koagulasjonstiden og reduserer risikoen for trombedannelse. Ab-
sorpsjon: Cmax innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 62%. Dosepropor-
sjonal farmakokinetikk 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. Halveringstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total 
clearance er ca. 22 (±3) liter/time. Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konju-
gering eller oksidering 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 279,40. 30 mg: 30 stk. (blister) kr 765,80. 100 stk. 
(blister) kr 2468,10. 60 mg: 30 stk. (blister) kr 765,80. 100 stk. (blister) kr 2468,10. 
Sist endret: 02.04.2020
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. Refusjons koder: 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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KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Høyere risiko for klinisk relevant blødning. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Graviditet 
og amming. FORSIKTIGHET: ved økt risiko for blødning. Skal seponeres ved alvorlig blødning. Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes. Ikke 
anbefalt ved terminal nyresykdom, dialyse, alvorlig nedsatt leverfunksjon eller antifosfolipidsyndrom. INTERAKSJONER: Dosereduksjon ved samtidig bruk 
med P-gp-hemmere ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved bruk av P-gp-indusere. Høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR LIXIANA® (edoxaban)
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DOI: 10.1056/NEJMoa1310907. Supplement

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH

En NOAK med tanke 
på de eldre* 

LIXIANA®

*    NOAK: non-vitamin k-avhengige orale antikoagulantia.  I Engage AF Timi studien var 8474 av de 21105 deltagerne ≥ 75 år.2

INDIKASJON: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere 
risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). 
Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.
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MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.

Lixiana «Daiichi Sankyo»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A F03

TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 60 mg: Hver tablett inneh.: Edoksa-
ban 15 mg, resp. 30 mg og 60 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 15 mg: Titan-
dioksid (E 171), rødt og gult jernoksid (E 172). 30 mg: Titandioksid (E 171), rødt 
jernoksid (E 172). 60 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172). Indikasjoner: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrie-
flimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hyper-
tensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall 
(TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging 
av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Dosering: Forebygging av slag og 
systemisk embolisme: 60 mg 1 gang daglig. Behandling hos NVAF-pasienter bør 
fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT, behandling av LE og fore-
bygging av tilbakevendende DVT og LE (VTE): 60 mg 1 gang daglig etter innle-
dende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager. Skal ikke gis samtidig med 
innledende parenteral antikoagulant. Behandlingsvarighet ved DVT og LE (venøs 
tromboemboli, VTE), og forebygging av tilbakevendende VTE bør tilpasses individu-
elt etter nøye vurdering av fordelen med behandlingen mot risikoen for blødning. 
Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofakto-
rer (f.eks. nylig kirurgi, traume, immobilisering), og lengre varighet bør baseres på 
permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT eller LE. Ved NVAF og VTE er anbefalt 
dose 30 mg edoksaban 1 gang daglig hos pasienter med én eller flere av følgende 
kliniske faktorer: Moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt), 
lav kroppsvekt ≤60 kg, samtidig bruk av følgende P-gp-hemmere: Ciklosporin, dro-
nedaron, erytromycin eller ketokonazol. Bytte til/fra andre antikoagulanter: Over-
gang fra vitamin K-antagonist (VKA) til Lixiana: Seponer VKA og start med Lixiana 
når INR er ≤2,5. Overgang fra andre orale antikoagulanter enn VKA (dabigatran, 
rivar oksaban, apiksaban) til Lixiana: Seponer dabigatran, rivaroksaban eller apiksa-
ban og start med Lixiana ved tidspunkt for neste dose av oral antikoagulant. Over-
gang fra parenterale antikoagulanter til Lixiana: Skal ikke gis samtidig. S.c. 
antikoagulanter (dvs. LMWH, fondaparinuks): Seponer subkutan antikoagulant og 
start med Lixiana ved tidspunkt for neste planlagte dose av subkutan antikoagulant. 
I.v. ufraksjonert heparin (UFH): Seponer infusjonen og start med Lixiana 4 timer se-
nere. 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 elektrokonverte-
ring er veiledet av transøsofageal ekkokardiografi (TEE) hos antikoagulantianaive 
pasienter, bør behandling startes minst 2 timer før elektrokonvertering for å sikre 
adekvat antikoagulasjon. Elektrokonvertering bør utføres senest 12 timer etter dose-
ring 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 gjen-
nomgår elektrokonvertering. Annet: Ved kroppsvekt ≤60 kg er anbefalt dose 30 mg 
1 gang daglig. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversykdom 
assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstan-
der, 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, rygg-
rad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusva-
ricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller 
intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Samti-
dig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks. ufraksjonert heparin, lavmole-
kylært heparin, heparinderivater, orale antikoagulanter, unntatt i spesielle tilfeller ved 
bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin gis i doser 
nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og am-
ming. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Gir økt blødningsrisiko og kan medføre 
alvorlig, potensielt fatal blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt ri-
siko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Laboratorie-
tester 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 behandlings-
start. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må undersøkes med tanke på 
å lokalisere blødningen. Antikoagulasjonseffekten kan ikke måles på en pålitelig 
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 ned-
satt nyrefunksjon. Se Dosering. Nyrefunksjon ved NVAF: Brukes kun etter nøye vur-
dering 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 moderat le-
verfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Sepone-
ring for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal skje 
så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prosedyre-
utsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inngrepet. 
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 anti-
koagulasjonseffekten inntrer. Parenteral antikoagulant bør vurderes hvis orale lege-
midler ikke kan tas under eller etter kirurgisk intervensjon, og deretter bytte til edok-
saban 1 gang daglig oralt. Andre legemidler som påvirker hemostasen: Samtidig 
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. Antifosfolipidsyn-
drom: Ikke anbefalt ved tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. 
Gjelder særlig trippel-positive pasienter (for lupusantikoagulant, antikardiolipin-anti-
stoffer, og anti-beta-2-glykoprotein I-antistoffer). Behandling kan være assosiert 
med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med 
behandling med vitamin K-antagonist. Laboratorieparametre for koagulasjon: Anti-
koagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-test som 
kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser ved spesielle tilfeller, f.eks. ved overdose-
ring og hastekirurgi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på 
evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om 
relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. P-gp-hemmer: Samtidig bruk 
med P-gp-hemmere kan gi økt plasmakonsentrasjon av edoksaban, se Dosering. 
P-gp-induktorer: Samtidig bruk av P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, kar-
bamazepin, fenobarbital eller johannesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasma-
konsentrasjon av edoksaban. Brukes med forsiktighet sammen med P-gp-induk-
torer. P-gp-substrater: Ingen dosejustering nødvendig ved samtidig bruk med 
digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggregasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: 
Samtidig bruk med andre antikoagulanter er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA 
(100 mg eller 325 mg) øker blødningstiden. 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 blodplateaggregasjonshemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: 
Samtidig bruk av naproksen øker blødningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt 
risiko for blødning. Kronisk bruk av NSAID sammen med edoksaban er ikke anbe-
falt. SSRI og SNRI: Mulig økt blødningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRI på blod-
plater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Reproduk-
sjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder 
skal unngå å bli gravide under behandling. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Skal 
ikke brukes under amming. Det må vurderes om ammingen skal avbrytes eller be-
handling avsluttes. Fertilitet: Ingen humane data. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, kvalme, nedre 
gastrointestinalblødning, oral/faryngeal blødning, øvre gastrointestinalblødning. Ge-
nerelle: Blødning på innstikksted. Hud: Kutan bløtvevsblødning, pruritus, utslett. 
Kjønnsorganer/bryst: Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år). Lever/
galle: Økt bilirubin i blodet, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nevrologiske: Hodepine, 
svimmelhet. Nyre/urinveier: Makroskopisk hematuri/blødning i ureter. Undersøkel-
ser: Unormal leverfunksjonstest. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhet. Kar: Annen blød-
ning. Lever/galle: Økt alkalisk fosfatase i blod, økte transaminaser. Luftveier: He-
moptyse. Nevrologiske: Intrakraniell blødning (ICH). Skader/komplikasjoner: Blød-
ning på operasjonssted. Øye: Intraokulær blødning, konjunktival/skleral blødning. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Hjerte: 
Perikardblødning. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk reaksjon. Muskel- 
skjelettsystemet: Intraartikulær blødning, intramuskulær blødning (uten kompart-
mentsyndrom). Nevrologiske: Subaraknoidalblødning. Skader/komplikasjoner: Pro-
sedyrerelatert blødning, subdural blødning. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Overdose kan gi blødninger. Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må behand-
ling utsettes eller seponeres. Behandling tilpasses etter alvorlighetsgrad og lokalise-
ring av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan benyttes, slik som mekanisk 
kompresjon, kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og 
hemo dynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombinkompleks-
konsentrat (PCC), 50 IE/kg, reverserer effekten ved livstruende blødninger som ikke 
kan kontrolleres av transfusjon eller hemostase. Rekombinant faktor VIIa kan over-
veies, men data vedrørende klinisk nytte er begrenset. Edoksaban er trolig ikke dia-
lyserbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F03 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av 
faktor Xa, serinproteasen i siste del av den vanlige koagulasjonskaskaden. Hemmer 
fri faktor Xa og protrombinaseaktivitet. Hemming av faktor Xa reduserer trombindan-
nelse, forlenger koagulasjonstiden og reduserer risikoen for trombedannelse. Ab-
sorpsjon: Cmax innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 62%. Dosepropor-
sjonal farmakokinetikk 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. Halveringstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total 
clearance er ca. 22 (±3) liter/time. Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konju-
gering eller oksidering 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 279,40. 30 mg: 30 stk. (blister) kr 765,80. 100 stk. 
(blister) kr 2468,10. 60 mg: 30 stk. (blister) kr 765,80. 100 stk. (blister) kr 2468,10. 
Sist endret: 02.04.2020
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. Refusjons koder: 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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KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Høyere risiko for klinisk relevant blødning. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Graviditet 
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En NOAK med tanke 
på de eldre* 

LIXIANA®

*    NOAK: non-vitamin k-avhengige orale antikoagulantia.  I Engage AF Timi studien var 8474 av de 21105 deltagerne ≥ 75 år.2

INDIKASJON: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere 
risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). 
Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.
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Hvorfor utlyse ledige 
stillinger i Tidsskriftet?

M E R  E N N  32  0 0 0  L E G E R  OV E R  H E L E  L A N D E T 
M OT TA R  T I D S S K R I F T E T  I  P O ST K A S S E N 

Dette gir en unik mulighet til å nå et mangfold av leger 
innen alle spesialiteter, enten de aktivt leter etter en ny jobb 

eller kan komme til å vurdere ny jobb i nærmeste fremtid.

Tidsskriftet tilbyr gratis hjelp til oppsett og utforming av 
papirannonser i ønsket format. Kontakt oss gjerne for mer 

informasjon og forslag.

Tidsskriftets markedsseksjon 
Telefon: 417 01 060.  E-post: annonser@tidsskriftet.no.
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Høyt se rum-fer ri tin 
ikke kun ut rykk  
for le ver svikt

Vi vi ser til M. Teigen Hauge og med for fat e
res in ter es san te ka sui stikk om ARDS ved 
Covid19 in fek sjon og gjen tat e ne ga ti ve 
nasofarynksprøver (1). Vi øns ker kun å kom
men te re kort opp lys nin gen om at pa si en ten 
had de for høy et se rumfer ri tin på 1189 (μg/l), 
noe som ble tol ket som for bi gå en de le ver 
affek sjon/le ver svikt.

Det opp ly ses ikke om ut fall i and re le ver
prø ver, men ved inn komst var de in nen 
re fe ran se om rå det. Ut fall i transaminaser, 
ALP og GT hos Covid19 pa si en ter er re la tivt 
van lig også hos de som ikke ut vik ler ARDS 
(2). Ved Covid19 har imid ler tid man ge 
 pa si en ter på fal len de og ved va ren de høye 
ferritinnivåer, mer enn øk nin gen i le ver 
prøve ne for øv rig skul le til si og til dels 
 uav hen gig av dis se (3). Fer ri tin fins pri mært 
i le ver, i mak ro fa ger og ery tro cyt er (4).  
Høyt ferritinnivå i blo det kan være ut rykk 

for høye jern lag re el ler le ver svikt, men 
 be hø ver ikke være det. Tvert imot ser vi 
vir ke lig høye nivå av fer ri tin ved in flam ma
sjon se kun dært til in fek sjon, ma lig ni tet  
og en kel te reu ma to lo gis ke til stan der som 
Adult Still`s syn drom. Den mest utalte for
men for hyperferritinemi ses ved hemofago
cytisk lymfohistiocytose, hvor se rum ni vå ene 
kan bli over 100 000 μg/l (30 – 400 μg/l). Ved 
dis se til stan de ne er det mak ro fa ge ne som  
er kil den til de høye ferritinnivående. Ved 
Covid19 in fek sjon kan så le des ved va ren de 
el ler for bi gå en de høye fer ri tinver di er være 
ut rykk for makrofagaktivering og ikke 
le ver svikt. Høy nivå av fer ri tin kan sann syn
lig vis både ak ti ve re in flam ma to ris ke cy to 
kiner via NFkB og være et re sul tat av den 
sam me ak ti ve rin gen (4). Hvor vidt Sars CoV2 
sti mu le rer den ne makrofagaktiveringen 
di rek te el ler in di rek te er ukjent.

ING VILD NORD ØY
inordoy@ous-hf.no
er over le ge ved Sek sjon for kli nisk im mu no lo gi  
og in fek sjons syk dom mer, Oslo uni ver si tets sy ke
hus, Riks hos pi ta let.

MAI A.S. FRAZ
MA RI US TRØ SEID
BØR RE FE VANG
PÅL AUKRUST

In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Hauge MT, Nilsen E, Nord seth T. Akut lun ge svikt 

syn drom hos covid19pa si ent med ne ga ti ve naso
farynksprøver. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. 
doi: 10.4045/tidsskr.20.0297.

2 Fan Z, Chen L, Li J et al. Clin i cal fea tu res of COVID
19re lated li ver dam age. Clin Gastroenterol 
Hepatol 2020; S15423565(20)304821. 

3 Zhou F, Yu T, Du R et al. Clin i cal cour se and risk 
fac tors for mor tal i ty of adult inpatients with 
COVID19 in Wu han, Chi na: a ret ro spec tive cohort 
study. Lan cet 2020; 395: 1054 – 62. 

4 Kernan KF, Carcillo JA. Hyperferritinemia and 
in flam ma tion. Int Im mu nol 2017; 29: 401 – 9. 

M.T. HAUGE OG MED AR BEI DE RE  
SVA RER
Vi tak ker I. Nord øy og med ar bei de re for 
de res in ter es se i vår be skri vel se av en 
 pa si ent med Covid19 syk dom med ne ga ti ve 
nasofarynksprøver og akut lun ge svikt syn
drom (1, 2). På bak grunn av en ob ser vert 
hyperferritinemi, som ble tol ket som ledd  
i le ver svikt, øns ket for fat er ne mer inn sikt  
i and re le ver prø ver som var tat. De på pe ker 
at hyperferritinemi ved Covid19 syk dom 
kan skyl des makrofagaktivering ved hemo
fagocytisk lymfohistiocytose (HLH) (2). På 
det tids punkt fer ri tin ble målt til 1199 µg/l 
(ref. 11 – 164 µg/l), var PTINR 1,4 (ref. 0,8 – 1,2), 
al bu min 23 g/l (ref. 36 – 45 g/l), bi li ru bin 43 
µmol/l (ref. 5 – 25 µmol/l) og ALAT 93 u/l (ref. 
10 – 45 u/l). Det e var bak grun nen for at vi 
tol ket til stan den som for bi gå en de svikt  
i le ver funk sjon i for bin del se med kri tisk 
syk dom. Le ver funk sjon nor ma li ser te seg 
se ne re i be hand lings for lø pet.

Det ble også ob ser vert et er tegn til  
«cy to kin storm», spe si elt med hen syn til  
CRP og ved va ren de høy fe ber som in di rek te 
mar kø rer for det e. Mak si mal ver di en på  
CRP var 212 mg/l (ref. 0 – 4 mg/l) på dag tre,  
og det var in gen per sis te ren de høy CRP. 
Pa si en ten had de kropps tem pe ra tur på  
over 39 °C i bare et av be hand lings døg 
 ne ne.

Med unn tak av at det ikke var tat bein
margs prø ve, had de man til gjen ge lig øv ri ge 
pa ra me te re som var nød ven di ge for å kun ne 
be reg ne Hscore (3). Med en Hscore på 37 
 po eng, var den es ti mert sann syn lig he ten for 
HLH på un der 1 %. Vi har blit ob ser van te på 
at HLH kan være en del av syk doms bil det 
ved Covid19. Vi tak ker Nord øy og med ar bei
de re for mu lig he ten til å klar gjø re sam ti di ge 
le ver prø ver ved den ob ser ver te hyperferri
tin emien hos den ne pa si en ten.

«Ved Covid-19 har man ge 
  pa sien ter på fal len de og ved -
varen de høye ferritinnivåer, 
mer enn øk nin gen i le ver -
prøve ne for øv rig skul le til si  
og til dels  uav hen gig av dis se»
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In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Hauge MT, Nilsen E, Nord seth T. Akut lun ge

svikt syn drom hos covid19pa si ent med ne ga ti ve 
nasofarynksprøver. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 
140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0297.

2 Nord øy I, Fraz MAS, Trø seid M et al. Høyt se rumfer
ri tin ikke kun ut rykk for le ver svikt. Tidsskr Nor 
Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0376.

3 Fardet L, Ga li ci er L, Lambote O et al. De vel op
ment and val i da tion of the HScore, a sco re for the 
di ag no sis of reactive hemophagocytic syn drome. 
Arth ri tis Rheumatol 2014; 66: 2613 – 20. 

Pre sen ta sjon av tall: 
Ikke la deg lure

Sondén og med ar bei de re sam men lig ner 
kvin ner med og uten bryst im plan tat som 
del tok i mam mo gra fi pro gram met (1). Kvin
ner med bryst im plan tat had de la ve re ri si ko 
for bryst kreft, men had de mer avan sert 
syk dom på dia gno se tids punk tet. Frem stil
lin gen gir inn trykk av at bryst im plan tat er 
en ri si ko fak tor for al vor lig bryst kreft (1, 2). 
Men da ta ene som pre sen te res støt er ikke 
det e.

For fat er ne pre sen te rer fore komst av 
avan sert bryst kreft som an del av alle kvin
ner dia gnos ti sert med bryst kreft. Det e gir et 
feil ak tig bil de for di test hyp pig het (mam mo
gra fi) på vir ker an tall bryst kreft dia gno ser  
og der med an de len (3). Den kor rek te frem
stil lin gen av re sul ta te ne er å bru ke ra ter av 
avan sert syk dom blant kvin ner med og uten 
im plan tat, da dis se ikke på vir kes av test hyp
pig het.

Ra ten av lym fe knu te po si tiv syk dom fra 
Sondén og med ar bei de re er 104 og 92 per 
100 000 per sonår for kvin ner hen holds vis 
med og uten im plan tat; en ikkesta tis tisk 

sig ni fi kant for skjell på 12 per 100 000 per
sonår. Til sva ren de er ra ten av svuls ter med 
dia me ter over 20 mil li me ter 114 og 98 per 
100 000 per sonår for kvin ner hen holds vis 
med og uten im plan tat; en ikkesta tis tisk 
sig ni fi kant for skjell på 16 per 100 000 per
sonår. In for ma sjon om lym fe knu te sta tus  
og svulst stør rel se mang let hos noen kvin
ner, men å eks klu de re dis se fra ana ly se ne 
end ret ikke re sul ta te ne.

Den rik ti ge kon klu sjo nen er der med at 
kvin ner med og uten bryst im plan tat har  
lik ri si ko for avan sert bryst kreft. Den ne 
end rin gen i kon klu sjon kan sy nes li ten,  
men er vik tig for kvin ner som vur de rer 
bryst im plan tat og for hvil ke an be fa lin ger 
kvin ne ne skal få.

Hvor dan vi pre sen te rer re sul ta ter har blit 
ak tua li sert den siste ti den: Vå ren 2020 opp 
lever vi en si tua sjon der sam men blan ding 
av mål på ri si ko bi drar til for vir ring og frykt 
blant be slut nings tage re og i be folk nin gen. 
Vi har fåt høre skrem men de an slag over 
le ta li tets ra ter, an de len som dør av syk dom
men blant alle som er dia gnos ti sert med 
COVID19 in fek sjon. Det e har feil ak tig blit 
pre sen tert og tol ket som ri si ko for å dø 
blant de smit e de og brukt for å sam men 
ligne land med ulik test stra te gi (4). Men 
le ta li tets rate kan ikke bru kes for å si hvor 
far lig det er å bli smit et. Da må vi vite om 
alle som er smit et (el ler i et tverr snit av 
be folk nin gen), både med og uten symp to
mer. Først da kan vi be reg ne hvil ken an del 
av de smit e de som dør, og gjø re vel over 
veide valg for en kelt in di vid, hel se ve sen og 
sam funn.

Ri si ko kom mu ni ka sjon er kre ven de,  
men livs vik tig – en ten det er snakk om in di
vi dets valg om egen hel se el ler sam fun nets 
re spons på en pan de mi. Det e stil ler sær li ge 
krav til vår for mid lings ev ne. Vi må ikke la 
oss lure av tal le ne.

MAG NUS LØ BERG
magnus.loberg@medisin.uio.no
er før s te ama nu en sis ved Uni ver si te tet i Oslo.

MICHAEL BRETT HAU ER

In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Sondén ECB, Se bu øde gård S, Korvald C et al. Kos me

tis ke bryst im plan ta ter og bryst kreft. Tidsskr Nor 
Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0266.

2 Ska ane P. Bryst im plan ta ter til be svær. Tidsskr Nor 
Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0015.

3 Kal ager M, Adami HO, Bret hau er M et al. 
Overdiagnosis of in va si ve breast can cer due 
to mammography screen ing: results from the 
Nor we gi an screen ing pro gram. Ann In tern Med 
2012; 156: 491 – 9. 

4 Rajgor DD, Lee MH, Archuleta S et al. The many 
estimates of the COVID19 case fa tal i ty rate. Lan cet 
In fect Dis 2020; Mar 27: S14733099(20)302449. 

S. HOF VIND OG MED AR BEI DE RE  
SVA RER
Lø berg og Bret hau er kom men te rer vår 
ar tik kel om im plan ta ter og bryst kreft ri si ko 
blant kvin ner som har del tat i Mam mo 
grafi pro gram met (1). Vi stu der te ri si ko for  
å få på vist bryst kreft hos kvin ner med og 
uten im plan tat, uav hen gig av test hyp pig het 
og fant at fore komst av bryst kreft var la ve re 
blant kvin ner med enn uten im plan tat. Vi  
er eni ge i at det had de vært in ter es sant  
å be reg ne ra ter av syk dom men slik at man 
også hensyntar test hyp pig het. Dess ver re 
had de vi ikke kom plet in for ma sjon om 
kvin ne nes bryst un der sø kel ser, og kun ne 
der for ikke gjø re det.

Uan set bruk av an de ler el ler ra ter er 
for skjel le ne i dis fa vør av de med im plan ta
ter, sta tis tisk sig ni fi kant el ler ikke. For fat 
terne be reg ner ra ter og vi ser en ikkesig ni fi
kant for skjell i svuls ter med dia me ter over 
20 mm på 114/98=16 %. Ut ford rin ger knyt et 
til po si sjo ne ring og frem stil ling av kjer tel 
vevet hos kvin ner med pro te ser kan for kla re 
hvor for dis se kvin ne ne får på vist fær re bryst
kreft svuls ter, men at de til fel le ne som opp
da ges har blit stør re. Det er in gen grunn  
til at kvin ner med pro te ser har mer el ler 
mind re an del av sak te vok sen de svuls ter  
enn de uten.

Vi er helt eni ge med Lø berg og Bret hau er 
i at en ikke skal lure hver ken le se re el ler 
kvin ne ne, men vi vil hel ler ikke ville de og  
gi falsk trygg het. På bak grunn av de da ta ene 

«Den ne end rin gen i kon klu-
sjon kan sy nes li ten, men er 
vik tig for kvin ner som vur-
de rer bryst im plan tat og for 
hvil ke an be fa lin ger kvin ne ne 
skal få»
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vi had de me ner vi å ha be legg for at kvin ner 
med pro te ser har en la ve re ri si ko for å få 
på vist bryst kreft enn de uten, og at svuls 
tene kan se ut til å bli på vist se ne re i syk
doms ut vik lin gen, selv om for skjel len ikke 
var sta tis tisk sig ni fi kant. Våre re sul ta te ne  
er i sam svar med and re stu di er (2).

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

SO FIE SE BU ØDE GÅRD

In gen av for fat er ne har opp git noen in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Sondén ECB, Se bu øde gård S, Korvald C et al. Kos me

tis ke bryst im plan ta ter og bryst kreft. Tidsskr Nor 
Legeforen 2020; 140. doi. 10.4045/tidsskr.19.0266.

2 La vig ne E, Holowaty EJ, Pan SY et al. Breast can cer 
de tec tion and sur viv al among wom en with 
cos met ic breast implants: sys tem at ic re view and 
metaanal y sis of ob ser va tion al stu dies. BMJ 2013; 
346: f2399. 

RET TEL SE

Vannlatingsforstyrrelser hos barn –  
en praktisk tilnærming
Anine Lie, Ann Christin Gjerstad, Vibeke Fossum, 
Cathrine Teigen, Hans Skari, Petra Aden, 
Anna Bjerre
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 155 – 9.

I Tidsskriftet nr. 2/2020, s. 157 skal det stå:  
I tre av fire tilfeller er natlig polyuri, dvs. 
natlig urinproduksjon > 130 % av forventet 
blærekapasitet, årsaken. I tabell 2 skal det 
stå: Natlig polyuri: Natlig urinproduksjon 
> 130 % av forventet blærekapasitet. Dessuten 
skal det i figur 1 stå: Natlig polyuri (> 130 % 
av forventet blærekapasitet).

Vi beklager feilen, den er retet på net.

ANNONSE



Gleden av bevegelse

EFFEKTIV  
SMERTE LINDRING MED ET 
 ALTERNATIV TIL TABLETTER.

Voltarol Forte gel (diklofenakdietylamin 23,2 mg/g). Reseptfritt legemiddel. Korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning (>14 år) og ved smerter i fingre/knær ved slitasjegikt 
(artrose) (>18 år). Brukes ikke ved overfølsomhet mot diklofenak, acetyl salisylsyre eller andre NSAIDs. Brukes med forsiktighet ved nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon. Brukes ikke av gravide eller ammende. Bør 
ikke brukes lengre enn 14 dager ved forstuing eller forstrekning og 21 dager ved artrosesmerter i fingre eller knær. Les nøye paknings vedlegget før bruk. Distribueres av GlaxoSmithKline  Consumer Health care A/S, 
DK-2605 Brøndby, Danmark. Varemerker eies av  eller er lisensiert til GSK konsernet. ©2018 GSK eller deres lisensgiver. www.voltarol.no. CHNOR/CHVOLT/0003/19

Voltarol Forte gel påføres direkte på 
leddene, og er både smertelindrende 
og betennelsereduserende.
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Kom mu nal or ga ni se ring  
av be hand lings til bud for covid-19-pa si en ter

En om leg ging av det kom mu
na le hel se til bu det er es sen 
sielt i møte med en po ten si ell 
koronabølge. I Nes by en i Hal
ling dal ble det gjort seks grep 
som vis te seg å være nyt i ge.

Nes by en kom mu ne har drøyt 3 300 fas te 
inn byg ge re og om lag hund re fle re hyt er. 
På grunn av tu ris te ne, som med fø rer opp til 
en fem dob ling av fol ke tal let, har kom mu
nen god le ge dek ning med to le ge kon to rer 
og fem le ge hjem ler samt en LIS1stil ling.

Da Hal ling dal fikk be kref tet sit før s te 
til fel le av koronasmite 10. mars 2020,  
tok det to da ger før kom mu ne over le ge ne  
i dis trik tet an be fal te kom mu ne ne å iverk 
sete dras tis ke til tak for å be gren se smit e, 
slik som å sten ge ned ski an legg og tu rist 
bedrif ter (1). I til legg ble det tat seks grep 
for å møte den nye si tua sjo nen.

Grep 1: Vi deo kon sul ta sjo ner
Av smit e hen syn er det nød ven dig å unn gå 
pa si ent opp hop ning i vente are al. In nen en 
uke et er før s te smit e til fel le had de alle 
le ge ne gjen nom ført sin før s te vi deo kon sul
ta sjon. Med lang va ri ge lege–pa si entre la sjo
ner kan mye lø ses via vi deo med til freds stil
len de lyd og bil de kva li tet.

Grep 2: Fri kjøp av lege tid
Da covid19 ble på vist i Hal ling dal, ble det 
be hov for ko or di nert inn sats i smit e vern 
arbei det. Kom mu nen ble an mo det om at 
fast le gen med sam funns me di sinsk an svar 
fikk ut vi det sin stil ling. I de før s te to uke ne 
av koronautbruddet sank an tall hen ven del
ser til le ge kon to re ne som føl ge av hel se 
myndig he te nes an be fa ling om å ut set e 
le ge  besøk som ikke var strengt nød ven di ge. 

Sam men med rå det om å unn gå å ha for 
mye hel se per so nell på jobb sam ti dig gjor de 
det e at det ble ut ført lite ku ra tivt ar beid. 
Det ble der for for hand let frem en av ta le  
om at fast le ge ne kun ne gjø re kom mu nalt 
smit e vern ar beid på ti me ba sis el ler bli 
til kjent prak sis kom pen sa sjon for da ger 
bor te fra prak sis. Si den kom mu nen had de  
et stort be hov for å få på plass opp da ter te, 
lo ka le pro se dy rer på en rek ke om rå der,  
var den ne av ta len til gjen si dig nyt e.

Grep 3: Om byg ging og om or ga ni se ring
Nes by en le ge sen ter de ler lo ka ler med fy sio
te ra pi tje nes te, NAV, hel se sta sjon og am bu
lan se tje nes te. Til tross for gode sam hand
lings ru ti ner i det dag li ge måt e man unn gå 
at pa si en ter med covid19 kun ne smit e 
and re.

Den før s te so nen som ble etab lert, var til 
prø ve ta king. Et om kled nings rom til å ikle 
seg an be falt per son lig smit e vern ut styr ble 
etab lert i en gar de ro be i kjel le ren. Et rom 
visavis hvor pa si en te ne skul le tas imot 
in nen dørs, ble gjort klart ved å dekke gul 
vene med tykk bygg plast frem til tep pe fli 
sene noen da ger se ne re ble skif tet ut med  
et vask bart gulv be legg. De fles te prø ver har 
li ke vel blit tat uten dørs med pa si en ten 
sit en de i egen bil. Slik prø ve ta king fore går 
ved at en lege ikledd smit e vern ut styr i form 
av en gangs smit e frakk, kir ur gisk munn
bind, hel dek ken de vi sir, het e og dob le 
hans ker går ut og tar prø ver. Prø ve glas se ne 
le ve res til en sy ke plei er med munn bind og 
hans ker som hol der et for sen dings etui klart.

Grep 4: Egen luft veis kli nikk
Etab le ring av en egen luft veis kli nikk gjor de 
det mu lig å fy sisk skjer me den øv ri ge drif  
ten fra pa si en ter med mu lig koronasmite. 
Rom met ble ut styrt med ok sy gen kol be og 
mas ke og bag til as si stert ven ti la sjon. Ut styr 
til væs ke be hand ling ved de hyd re ring ble 
gjort klart. Det er gjen nom gå en de tenkt 
smit e vern og en kelt ren hold, for eks em pel 
ved at te le fo nen er pak ket inn i plast film,  
og at un der sø kel ses ben ken er dek ket med 
plast i ste det for pa pir. Si den man ville unn
gå tra fikk inn og ut av lo ka le ne, be stem te 
man at det var nød ven dig å de di ke re eget 
la bo ra to rie ut styr til lo ka le ne. Det ble gjort 
klart ut styr til blod prø ve ta king in klu dert 
blod kul tur flas ker og kjøpt inn eget ap pa rat 
til hur tig test av CRP og en kel cel le tel ling, 
EKGap pa rat og de fib ril la tor. Med den ne 

ba sis ut rust nin gen er det mu lig for lege 
ale ne på vakt å ta imot pa si ent for un der sø
kel se og prø ve ta king uten å til kal le hjelp  
og uten å måt e be ve ge seg ut av rom met  
for å hen te nød ven dig ut styr.

Grep 5: Hur tig lab
Selv om det gikk ut en an be fa ling om  
å ut set e fy sisk opp mø te for le ge kon sul ta 
sjoner som ikke var strengt nød ven di ge,  
så man raskt at ikke alt kun ne lø ses med 
vi deo kon sul ta sjon. Man ge av pa si en te ne 
som had de be hov for la bo ra to rie prø ver, var 
også reg net blant dem med størst ri si ko for 
et mer al vor lig syk doms for løp ved korona
infeksjon. Det var der for øns ke lig å ikke 
ut set e dis se pa si en te ne for mer smit e fa re 
enn høyst nød ven dig. I den ny etab ler te 
hur tig la ben ble det hengt opp en plek si
glass pla te fes tet til to kro ker i ta ket. Pla ten 
dan ner et skille mel lom pa si ent og prø ve 
taker, som sit en de på en sving bar stol kan 
få til gang til inn si den av pa si en tens al bu er 
uten å bli pus tet på. Ver ken pa si ent el ler 
prø ve ta ker tren ger å bru ke munn bind der
som de el lers er fris ke. Tes tin gen av po ten 
sielt smit e de fore tas på for mid da gen for at 
prø ve ne skal kun ne sen des til ana ly se med 
hen te tje nes te fra sy ke hus la bo ra to ri et ved 
lunsj ti der sam me dag.

Grep 6: Egen smit e av de ling på sy ke hjem
Sy ke hjem met i Nes by en had de en av de ling 
som tid li ge re ble be nyt et til kort ids re ha 
bili te ring. Her var det sju rom, og det var 
mu lig å skille av de lin gen fra res ten av lo ka
le ne med egen inn gang og pro vi so risk smit
te slu se.

Ved spørs mål om inn leg gel se og be hov for 
in ten siv be hand ling er det Rin ge ri ke sy ke
hus i Hø ne foss som er nær mes te mu lig het. 
Der som pa si en ten trans por te res dit, mis ter 

«Det ble for hand let frem en 
av ta le om at fast le ge ne kun ne 
gjø re kom mu nalt smit te vern
ar beid på ti me ba sis el ler bli til
kjent prak sis kom pen sa sjon»

«Kom mu nen har raskt klart  
å om stil le seg til å kun ne ta 
imot covid19syke i en egen 
smit te kli nikk sam ti dig som 
and re pa si ent ka te go ri er  
iva re tas på en god måte uten  
å ut set tes for unø dig smit te 
risi ko»
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Antidiabetikum. ATC-nr.: A10B J05  

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,75 mg: Hver ferdigfylte penn (0,5 ml) inneh.: 

Dulaglutid 0,75 mg, natriumsitrat, vannfri sitronsyre, mannitol, polysorbat 80, vann til in jeksjonsvæsker. 

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 1,5 mg: Hver ferdigfylte penn (0,5 ml) inneh.: 

Dulaglutid 1,5 mg, natriumsitrat, vannfri sitronsyre, mannitol, polysorbat 80, vann til injek sjonsvæsker. 

Indikasjoner: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert type-2 diabetes, som tillegg til diett og mosjon. 

- som monoterapi når metformin ikke kan benyttes pga. intoleranse eller kontraindikasjoner - i tillegg til 

andre antidiabetika. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk 

kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt. Kombinasjonsbehandling: I 

kombinasjon med andre glukosesenkende legemidler, inkl. insulin, når disse sammen med diett og 

trening ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll (se SPC for tilgjengelige data om kombinasjoner som er 

studert). Dosering: Kombinasjonsbehandling: Voksne: Anbefalt dose er 1,5 mg 1 gang ukentlig. 

Ved til legg til eksisterende behandling med metformin og/eller pioglitazon, og/eller natriumglukose-ko-

transportør 2 (SGLT2)-hemmere, kan gjeldende doseringer opprettholdes. Ved tillegg til et eksis terende 

sulfonylureapreparat eller insulin, kan dosereduksjon av sulfonylureapreparatet eller in sulin vurderes for å 

redusere risikoen for hypoglykemi. Egenmåling av blodglukose er ikke nød vendig med unntak av ved 

kombinasjon med sulfonylureapreparater eller insulin, der egenmåling er nødvendig for å justere dosen 

av sulfonylureapreparat eller insulin. Monoterapi: Voksne: Anbe falt dose er 0,75 mg 1 gang ukentlig. 

Glemt dose: Hvis en dose glemmes, bør den administreres så snart som mulig dersom det er minst 

3 dager (72 timer) til neste planlagte dose. Er det <3 dager (72 timer) til neste planlagte dose, skal den 

glemte dosen utelates, og neste dose administreres på opprinnelig planlagt dag. Pasienten kan i begge 

tilfeller gjenoppta sin vanlige ukentlige doserings plan. Hvis nødvendig kan ukedag for administrering 

endres, så lenge siste dose ble administrert ≥3 (72 timer) tidligere. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt 

leverfunksjon: Dosejustering er ikke nød vendig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig 

ved lett/moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresvikt, pga. svært 

begrenset erfaring. Barn og ung dom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Tilgjengelige data 

foreligger ikke. Eldre >65 år: Dosejustering er ikke nødvendig. Potensielt sårbare pasienter: Startdose 

0,75 mg 1 gang ukentlig kan vurderes. Tilberedning/Håndtering: Bruks anvisningen i 

pakningsvedlegget må følges nøye. Skal ikke brukes hvis oppløsningen er uklar og/eller farget eller 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

redusere dosen av sulfonylu reapreparater eller insulin. Bilkjøring og bruk av maskiner:  
Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med 

sulfonylurea eller insulin, bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

penn) kr 1095,40. Refusjon:1 A10B J05_2 Dulaglutid Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 

2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter 

som ikke har oppnådd tilstrekkelig glyke misk kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene 

Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

Vilkår: (232) Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekke lig 

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

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

21.10.2019 Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eli Lilly Nederland B.V 

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

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

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

cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, 
randomised placebo-controlled trial. Lancet 2019;394(10193):121-130.

Trulicity «Lilly»

Kon klu sjon
Nes by en kom mu ne er li ten og over sikt lig  
og har en uby rå kra tisk struk tur. Kom mu nen 
har raskt klart å om stil le seg til å kun ne ta 
imot covid19syke i en egen smit e kli nikk 
sam ti dig som and re pa si ent ka te go ri er  
iva re tas på en god måte uten å ut set es for 
unø dig smit e ri si ko. Vi hå per våre er fa rin ger 
kan være til in spi ra sjon.

Mot at 16.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 19.4.2020, 
 godkjent 20.4.2020.

Nes by en kom mu ne am bu lan se be red skap  
i mi ni mum tre ti mer på grunn av rei sen 
frem og til ba ke, i til legg til at am bu lan sen 
må des in fi se res på Ål i en pro se dy re som tar 
tre ti mer. Hal ling dal sjukestugu på Ål  
kan også være ak tu ell å be nyt e for korona
pasienter. Hal ling dal sjukestugu er en del  
av Rin ge ri ke sy ke hus og har en so ma tisk 
av de ling hvor før s te og and re lin je tje nes ten 
mø tes, da den har ti in ter kom mu na le sen ge
plas ser og ti helseforetakssengeplasser.

STÅ LE ONSGÅRD SA GA BRÅ TEN
stale.sagabraten@gmail.com
er spe sia list i all menn me di sin og fast le ge ved  
Nes by en le ge sen ter. Han er sty re med lem i Norsk 
for en ing for all menn me di sin og i Buskerud le ge  
 for en ing, og nest le der i fag sty ret i Den nors ke le ge
for en ing.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ING VILD VAT TEN ALS NES
er ph.d., fast le ge og lege i spe sia li se ring i all menn
me di sin ved Opus Le ge sen ter i Sand nes og før s te
ama nu en sis i all menn me di sin ved Uni ver si te tet  
i Stavanger. Hun er sty re med lem i Norsk for en ing 
for all menn me di sin.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 No er det ram me al vor – 2 personar i Hal ling dal er 

smita av ko ro na vi ru set. Hal ling dø len 12.3.2020.

ANNONSE

GLP-1 analog med en enkel injeksjonsklar engangspenn1

Lilly and Trulicity®are registered trademarks of Eli Lilly and Company.

Eli Lilly Norge A.S, Innspurten 15, 0663 Oslo, Postboks 6090 Etterstad, 0601 Oslo Tlf: 22 88 18 00, Faks: 22 88 18 50, www.lilly.no
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INDIKASJON Trulicity er indisert til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert type-2 diabetes, se Trulicity SPC avsnitt 4.1 for fullstendig 
indikasjonstekst.
REFUSJON Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller 
basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene 232: Refusjon 
ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. 
UTVALGTE FORSIKTIGHETSREGLER5 Skal ikke brukes ved diabetes type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Diabetisk ketoacidose 
er rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin. Trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin 
anbefales. Anbefales ikke ved alvorlig gastrointestinal sykdom. Ev. dehydrering som følge av gastrointestinale bivirkninger bør tas med i vurdering 
mht. akutt nyresvikt eller forverring av nedsatt nyrefunksjon, og pasienten skal informeres. Bruk av GLP-1-reseptoragonister er forbundet med 
risiko for å utvikle akutt pankreatitt. Pasienten skal informeres om symptomene. Ved mistanke om pankreatitt skal dulaglutid seponeres. Dersom 
pankreatitt bekreftes, skal dulaglutidbehandling ikke gjenopptas. Ved kombinasjon med sulfonylureapreparater eller insulin, kan risiko for 
hypoglykemi økes. Risikoen kan reduseres ved å redusere dosen av sulfonylureapreparater eller insulin.
DOSERING Tilleggsbehandling: Anbefalt dose er 1,5 mg én gang ukentlig. Potensielt sårbare pasienter: Startdose 0,75 mg 1 gang ukentlig kan 
vurderes Monoterapi: Anbefalt dose er 0,75 mg én gang ukentlig.

NÅ med kardiovaskulære 
effektdata

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

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

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

Injeksjon 1 gang i uken2

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

og skjult for pasienten1

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

HbA1c Reduksjon inntil 1,6% etter 26 uker3
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Lindring av truende kvelning  
hos døende pasienter med covid-19

Leger, sykepleiere og pårørende  
kommer med hjerteskjærende 
beskrivelser av akutt puste- 
besvær, panikk og kvelnings- 
opplevelse hos enkelte covid-19-
pasienter i terminalfasen.  
Hva bør helsepersonell gjøre  
i slike situasjoner?

Infeksjon med sars-CoV-2 kan affisere lun-
gene, og noen utvikler rask respirasjons-
svikt, typisk i uke 2 av sykdomsforløpet (1). 
Disse utviser et klinisk og radiologisk bilde 
forenlig med akutt lungesviktsyndrom 
(ARDS), med interstitielt ødem som fører til 
oksygeneringssvikt. Hypoksien stimulerer 
kjemoreseptorer i hjernestamme, aorta og 
sinus caroticus som sender signaler til respi-
rasjonssenteret i hjernestammen. Dette 
genererer økt respirasjonsarbeid, åndenød, 
kvelningsfornemmelse og dødsangst. Døds-
angsten vil ha en selvforsterkende effekt på 
symptomene ved kortikal stimulering av 
respirasjonssenteret (2).

I en situasjon der ventilasjonsstøtte ikke 
er aktuelt, må man håndtere dette med 
lindring. Vi kan risikere at helsevesenet ikke 
raskt nok får satt inn effektive tiltak, slik 
flere presseoppslag beskriver (3, 4). Det kan 
skyldes at pasienten ikke ligger på spesial-
avdeling når tilstanden setter inn, ikke blir 

observert hyppig nok, ikke har ekspertise  
på palliasjon rundt seg eller at lindring av 
dyspné ved livets slutt etter gjeldende ret-
ningslinjer ikke har tilstrekkelig effekt.  
På sykehjem og sykehus vil det ofte være 
sykehjemslege eller lege i spesialisering  
som først kommer til. Mange av disse vil  
ha  begrenset erfaring med palliasjon fra  
før, og under den pågående pandemien  
kan dette bli ekstra merkbart. Mobilisering 
av ekstra personell fører også til at en større 
andel av arbeidsstokken har kort fartstid.  
Da kan en kortfattet veileder i lommen være 
verdifull.

Algoritme for lindring  
av truende kvelning
Anne-Tove Brenne og medarbeidere påpeker 
i sin artikkel om palliativ behandling av 
covid-19-pasienter at det er viktig med god 
kommunikasjon på tvers av behandlings-
nivåene (5). Videre understrekes det at høyt 
symptomtrykk og rask utvikling gjør det 
vanskelig å benytte vanlige retningslinjer  
for gradert opptrapping av medikament-
doser til effekt. Det palliative fagmiljøet  
i Helse Vest har derfor samarbeidet om en 
kortfattet algoritme for lindring av truende 
kvelning, egnet for å ha i lommen eller på 
mobiltelefonen. Den er tilgjengelig på Kom-
petansesenter i lindrande behandling og 
kan tilpasses og innarbeides i lokal prose-
dyresamling (6). Det er viktig at den legen 
som først ser pasienten raskt kan få kontroll 
på symptomene.

En pasient som kjemper med å få puste, 
hjelpes best med medikamenter som reduse-
rer pusteanstrengelsene ved å blokkere den 
hypoksiske respirasjonsstimuleringen og 
som demper dødsangst. Derfor benyttes 
morfin (som senker respirasjonsfrekvens, 
respirasjonsarbeid og reduserer åndenød ved 
å dempe sensitivitet for hypoksi og hyper-
kapni) og midazolam (som er sedativt, angst-
dempende og muskelavslappende) (2, 7, 8). 
Algoritmen for lindring av truende kvelning 
(6) skiller seg fra gjeldende retningslinjer ved 

høy startdose, større doseøkning for hvert 
trinn, konsekvent samtidig administrering 
av morfin og midazolam samt vurdering av 
rask etablering og bruk av intravenøs tilgang, 
om dette ikke allerede foreligger. Det justerte 
regimet er nødvendig for målgruppen for  
å tilby effektiv lindring, selv om det skulle 
forkorte pasientens liv noe.

Kort forklart gir man umiddelbart 5 mg 
morfin og 2,5 mg midazolam intravenøst. 
Ved subkutan administrering er startdose 
10 mg morfin og 5 mg midazolam. Deretter 
vurderes intravenøs tilgang og overgang til 
intravenøst regime. For begge administra-
sjonsformer justeres dosen med bestemte 
tidsintervaller i henhold til anbefalingene 
(6). Det tilrådes lav terskel for kontakt med 
lokal palliativ ekspertise for å planlegge det 
videre forløp.

I mangel av evidens for en ny klinisk til-
stand har vi valgt å enes om beste praksis  
ut fra de rapporter som foreligger. Det ter-
minale forløpet er mangeartet, men karakte-
ristisk er faren for rask innsykning (10 – 20 
 minutter), også der tilstanden har lavt sym-
ptomtrykk. Døden kan inntreffe i umiddel-
bar forlengelse av dette eller etterfølges  
av terminalfase på timer til få dager, der  
nye hurtige innsykninger kan forekomme 
(M. Nystad, S. Steine, personlig meddelelse). 
Det er avgjørende at det kontinuerlig samles 
erfaringer som raskt leder til justering av 
anbefalingene. Da vil helsevesenet kunne 
tilby en tilpasset behandling, slik at pasien-
ten ikke skal måtte ende livet med en opp-
levelse av å bli kvalt.

Mottatt 7.4.2020, første revisjon innsendt 16.4.2020, 
godkjent 21.4.2020.

«En pasient som kjemper med 
å få puste, hjelpes best med 
medikamenter som reduserer 
pusteanstrengelsene og som 
demper dødsangst»
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og 2,5 mg midazolam 
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Oppfølging av pasienter med fremskreden cancer prostata i allmennpraksis(1)

Sykdomsfase Urolog (U) Allmennpraksis (A) Kontroll

Lokalavansert CaP Starter eventuell hormon
behandling(2), vurderer lokal
behandling (kirurgi eller stråling)

Kontroll PSA(3), testosteron 
(kastrasjonsnivå)(4)

3 mnd. etter oppstart,  
deretter hver 3 mnd. (A)

1)  Heterogen gruppe, fra lokalavansert sykdom til metastaserende sykdom og etter hvert kastrasjonsrefraktær tilstand.
2)  Ved å starte behandlingen på et tidlig tidspunkt, må bivirkninger vurderes mot nytteverdi (gir behandling mer plager enn sykdommen?) 
3)  Sykdomsaktiviteten kan i stor grad følges med PSA. Andre viktige blodprøver er Hemoglobin, Kreatinin og ALP.
4)  Kastrasjonsnivå: Stestosteron <1,7 nmol/L (<0,5 ng/ml). Testosteron forblir i normalområde hos pasienter på antiandrogenmonoterapi.

Har du prostatacancerpasienter på  
hormonbehandling ved injeksjon?

Mål PSA ved hver injeksjon1,2

•  Retningslinjer anbefaler måling av PSA hver 3. måned hos pasienter  
som står på kastrasjonsbehandling. 

•  Dersom PSA viser tegn til stigning, ta kontakt med urolog eller onkolog for vurdering.

Astellas Pharma | Hagaløkkveien 26, 1383 Asker | Telefon 66 76 46 00 | kontakt.no@astellas.com | www.astellas.no

Kilder: 1. Norsk Urologisk forenings anbefalinger for allmennleger, Palliativ behandling av Cancer prostata, www.legeforeningen.no (01/20) 2. Corn
ford P, Bell  munt J, Bolla M et al. EAUESTROSIOG Guidelines on Prostate Cancer. Part II: Treat ment of Relapsing, Metastatic, and CastrationResistant 
Prostate Cancer. Eur Urol. 2017;71(4):630–642. 
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Mens vi ven ter på nye ret nings lin jer  
for be hand ling av kors rygg smer ter

Le den de rygg fors ke re er kri tis ke 
til hel se ve se nets hånd te ring  
av pa si en ter med kors rygg smer
ter. Det kos ter mye, og man ge 
pa si en ter sy ke lig gjø res. Vårt 
be hand lings sy stem kjø rer på  
en in ef ek tiv au to pi lot.

Vå ren 2018 ble det pub li sert en ar tik kel se rie 
om kors rygg smer ter i tids skrif tet The Lan cet 
(1–3). Un der le del se av pro fes sor Rac hel le 
Buchbinder re de gjor de en tverr fag lig in ter
na sjo nal eks pert grup pe på 29 fors ke re for 
da gens kunn skaps sta tus og sat e sø ke lys på 
at det ek si ste rer sto re gap mel lom an be fa lin
ger og prak sis. Til tross for at in ter na sjo na le 
ret nings lin jer (4–6) ge ne relt gir ens ret e de 
an be fa lin ger, un der går alt for man ge rygg 
pasi en ter un der sø kel ser og be hand ling som 
ikke har støt e i forsk nings ba sert lit e ra tur. 
Som kli ni ke re må vi ta tak i dis se ut ford rin
ge ne, men også Hel se di rek to ra tet må på 
ba nen. Våre na sjo na le kli nis ke ret nings lin jer 
for kors rygg smer ter ble sist re vi dert i 2007 
(7). Mye har skjedd si den da, og le ser vi 
Lan cetse ri en, ser vi spe si elt to sen tra le 
 an ke punk ter til våre na sjo na le ret nings 
linjer. De gjel der bruk av bil de dia gnos tikk 
og me di ka men tell be hand ling.

Bru ken av bil de dia gnos tikk  
må re du se res
Våre na sjo na le ret nings lin jer an be fa ler  
bruk av bil de dia gnos tikk ved mis tan ke om 
så kal te røde flagg og ved symp to mer uten 
bed ring et er 4 til 6 uker (7). For fat er ne av 
Lan cetse ri en an be fa ler der imot ikke ru ti ne
mes sig bruk av bil de dia gnos tikk (1) og 
 me ner at vi med noen få unn tak skal ha mer 
is i ma gen. Grunn laget for an be fa lin gen 
for kla res med at det ikke er evi dens for at 
bil de dia gnos tikk uten klar in di ka sjon bed rer 
det kli nis ke for lø pet til rygg pa si en ter, og at 
de fles te «røde flagg» har vel dig lav spe si fi si
tet og fø rer til unød ven dig bil de dia gnos tikk 
(1). Om trent 80 % av per so ner med akut e 
kors rygg smer ter har minst et «rødt flagg», 
til tross for at bare om lag 1 % har en al vor lig 
un der lig gen de pa to lo gisk til stand (1, 8).

Mind re me di ka men tell be hand ling
Me di ka men tell be hand ling står i våre na sjo
na le ret nings lin jer sen tralt i grunn be hand
lin gen av uspe si fik ke kors rygg smer ter og 
kors rygg smer ter med nerverotsaffeksjon. 
In ter na sjo na le ret nings lin jer og Lan cet 
serien an be fa ler der imot ikke me di ka men
tell be hand ling som en del av grunn be hand

lin gen (1–3, 5). Ved uspe si fik ke kors rygg
smer ter med el ler uten radierende smer ter 
samt radikulopati uten al vor lig el ler pro gre
die ren de kraft ned set el se be står an be falt 
grunn be hand ling i å gi råd om å for bli ak tiv, 
in for me re om rygg pla gers van li ge for løp  
og pro gno se og be ro li ge pa si en ten (2).  
I til legg an be fa les vei le det tre ning og kog ni
tiv at ferds te ra pi ved lang va ri ge pla ger. Spi
nal ma ni pu la sjon, mas sa sje, aku punk tur  
og me di ka men tell be hand ling an be fa les 
even tu elt som sup ple ment til grunn be hand
lin gen (2). Skal me di ka men tell be hand ling 
be nyt es, bør ikkeste ro i de an ti in flam ma  to
ris ke mid ler (NSAID) være før s te valg, men 
da med la vest mu lig eff ek tiv dose over kor
test mu lig pe ri ode. Bruk av pa ra ce ta mol 
fra rå des på grunn lag av mang len de evi dens 
for eff ekt (2).

Vei en vi de re
Rygg pla ger er den en kelt li del sen som 
 «pla ger flest og kos ter mest». I et pa si ent  
og sam funns per spek tiv er vi der for nødt for 
å ta tak i dis se ut ford rin ge ne. Våre na sjo na le 
ret nings lin jer skal gi kli nisk og hel se øko no
misk be slut nings støt e og være ba sert på 
den beste til gjen ge li ge kunn ska pen. Våre 
na sjo na le ret nings lin jer bør opp da te res. 
El ler kan skje vi ret og slet skal leg ge dem til 
side og hel ler se til in ter na sjo na le ret nings
lin jer? Det er på tide å skru av au to pi lo ten.

Mot at 28.2.2020, god kjent 31.3.2020.
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 retnings lin jer for kors rygg
smer ter ble sist re vi dert i 2007»
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ANNONSE

Delstrigo MSD
Antiviralt middel.   ATC-nr.: J05A R24

TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg/300 mg/245 mg: Hver tablett 
inneh.: Doravirin 100 mg, lamivudin 300 mg, tenofovirdiso proksil-
fumarat tilsv. tenofovirdisoproksil 245 mg, laktose, hjelpe stoffer. 
Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 
Behandling av voksne med hiv-1- infeksjon uten tidligere påvist eller 
nåværende resistens mot klassen ikke- nukleosid revers transkrip-
tasehemmere (NNRTI). Dosering: Behandling bør initieres av lege 
med erfaring innen behandling av hiv-infeksjon. Voksne: 1 tablett 1 
gang daglig. Dosejustering: Ved samtidig bruk av rifabutin og andre 
moderate CYP3A-induktorer tas 1 tablett doravirin 100 mg (som 
monopreparat) ca. 12 timer etter dosen med Delstrigo. Glemt 
dose: Dersom det er gått <12 timer fra tidspunkt et dosen vanligvis 
tas, bør dosen tas så snart som mulig, og normal dosering fort-
settes. Dersom det er gått >12 timer bør neste dose tas til normal 
tid. 2 doser skal ikke tas samtidig. Spesielle pasientgrupper: 
Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett/moderat ned-
satt lever funksjon (Child-Pugh A/B). Ikke undersøkt ved alvorlig 
nedsatt lever funksjon (Child-Pugh C), og forsiktighet bør derfor ut-
vises. Nedsatt nyre funksjon: Ingen dosejustering ved ClCR ≥50 ml/
minutt. Behandling skal ikke startes ved ClCR <50 ml/minutt. Bør 
seponeres hvis ClCR faller <50 ml/minutt. Ved moderat/alvorlig ned-
satt nyrefunksjon er det behov for justering av doseringsintervallet 
av lamivudin og tenofovirdisoproksil som ikke kan opp nås med 
kombinasjons preparatet. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke 
fastslått. Ingen data. Eldre: Ingen dosejustering. Forsiktighet anbe-
fales grunnet alders relaterte end ringer, som redusert nyrefunksjon. 
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele. Kontraindi
kasjoner: Overfølsomhet for inn holds stoffene. Samtidig bruk av 
sterke CYP3A- induktorer, da det kan betydelig redusere plasma-
konsentrasjonen av doravirin og dermed redu sere effekten. Forsik
tighetsregler: Viral suppresjon med antiretroviral behandling re-
duserer risikoen for seksuell hiv-1-overføring betraktelig, men kan 
ikke utelukkes. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas iht. 
nasjonale ret ningslinjer. NNRTI-substitu sjoner: Ikke undersøkt ved 
tidligere virologisk svikt ved andre antiretrovirale behandlinger. Et 
brytningspunkt for redusert følsomhet pga. ulike NNRTI-substitu-
sjoner forbundet med reduksjon av klinisk effekt er ikke fastslått. 
Utilstrekkelig klinisk evidens for å støtte bruk av doravirin hos hiv- 
infiserte med resistenstegn mot NNRTI. Koinfeksjon med hiv-1 og 
hepatitt B-virus (HBV): Alle bør testes for HBV før oppstart av anti-
retroviral behandling. Alvorlig akutt forverring av hepatitt B er sett 
hos pasienter med hiv-1- og HBV-koinfeksjon som har seponert 
lamivudin eller tenofovirdisoproksil. Pasienter med både hiv-1- og 
HBV-infeksjon bør overvåkes nøye og følges opp klinisk og labora-
toriemessig i minst flere måneder etter avbrutt behandling. Dersom 
hensiktsmessig, kan det være nødvendig med oppstart av anti- 
hepatitt B-behandling, særlig ved fremskreden leversykdom eller 
cirr hose, da hepatittforverring etter behandling kan medføre 
leverdekompensa sjon og -svikt. Nyoppstått/forverret nedsatt nyre-
funksjon: Nedsatt nyrefunk sjon, inkl. akutt nyresvikt og Fanconis 
syndrom, er sett ved bruk av tenofovirdisoproksil. Delstrigo bør 
unngås ved samtidig eller nylig bruk av nefro toksiske legemidler 
(f.eks. høydose eller flere NSAID). Tilfeller av akutt nyre svikt etter 
oppstart av høydose eller flere NSAID er sett hos hiv-infiserte med 
risiko for nyresvikt som virket stabile på tenofovirdisoproksil. En-
kelte hadde behov for sykehus innleggelse og nyreerstatningsbe-
handling. Alternativer til NSAID bør vurderes ved risiko for nyresvikt. 
Vedvarende/forverrede skjelettsmerter, smerter i ekstremiteter, 
frakturer og/eller muskel smerter eller -svakhet kan være manifes-
tasjoner av proksimal renal tubulopati, og bør etterfølges av en 
evaluering av nyrefunksjon hos risikopasienter. ClCR bør vurderes 
hos alle før behandlingsoppstart, og som klinisk nødvendig under 
behand ling. Ved risiko for nyresvikt, inkl. pasienter som har hatt 
renale hendelser mens de fikk adefovirdipivoksil, anbefales det å 
vurdere ClCR, serumfosfat, uringlukose og protein i urinen før 
behand lingsstart. Hyppigere overvåkning av nyrefunksjonen bør 
vurderes ved behov. Bentetthet: Tenofovirdisoproksil er forbundet 
med noe større tap av bentetthet (BMD) og økning i biokjemiske 
markører på benmetabolisme, noe som indi kerer økt benomset-
ning. PTH-nivå i serum og 1,25-vitamin D var også høyere hos 
pasienter som fikk tenofovirdisoproksil. Størst tap av BMD er sett 
ved tenofovirdisoproksilbehandling som del av et behandlings-
regime med en boostret pro teasehemmer. Ben abnormaliteter (som 
i sjeldne tilfeller gir brudd) kan være forbundet med proksimal renal 
tubulopati. Effekt av endringer i BMD og bio kjemiske markører for-
bundet med tenofovirdisoproksil på benhelse på lang sikt, og frem-
tidig risiko for frakturer, er ukjent. Måling av BMD bør vurderes hos 
hiv-1-infiserte voksne med tidligere patologisk benfraktur eller an-
dre risikofaktorer for osteo porose/bentap. Selv om effekten av kal-
sium- og vitamin D-tilskudd ikke er undersøkt, kan slikt tilskudd være 
nyttig hos alle. Dersom benabnormaliteter mistenkes, bør hensikts-
messig konsultering utføres. Mineraliseringsdefekter: Tilfeller av osteo-
malasi forbundet med proksimal renal tubulopati, manifestert som 
skjelettsmerter eller smerter i ekstremitetene, og som kan bidra til 
frakturer, er sett ved bruk av tenofovirdisoproksil. Artralgi og 
muskelsmerter eller -svakhet er også sett ved proksimal renal tubulo-
pati. Hypofosfatemi og osteomalasi sekundært til proksimal renal 
tubulopati bør mistenkes hos pasienter med risiko for nyresvikt 
som har vedvarende eller forverrede ben- eller muskelsymptomer. 
Samtidig bruk av andre antivirale legemidler: Skal ikke gis med an-
dre legemidler som inneholder lamivudin, tenofovirdisoproksil, 
tenofovir alafenamid eller adefovir dipi voksil. Skal ikke gis samtidig 
med doravirin med mindre det er nødvendig for dosejustering. 
CYP 3A-induktorer: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk, da dora-
virin  eksponering kan reduseres. Immunt reaktiveringssyndrom: Er 
sett ved antiretroviral kombina sjonsbehandling. I innledende be-
handlingsfase kan pasienter med responderende immunsy stem 
utvikle en inflammatorisk respons mot indolente/gjenværende opp-
ortunistiske infeksjoner (som Mycobacterium avium, cytomegalo-
virus, Pneumocystis jirovecii-pneumoni eller tuberkulose), noe som 
kan nødvendiggjøre ytterligere evaluering og behand ling. Autoim-
mune sykdommer (som Graves sykdom, autoimmun hepatitt, polio-
myositt, Guillain-Barrés syndrom) er også sett i forbindelse med 
immunreaktivering. Tidspunkt for utbrudd varierer, og kan være 
flere måneder etter behandlingsstart. Hjelpestoffer: Inneholder lak-
tose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktase-
mangel eller glukose-galaktosemal absorp sjon. Bil kjøring og bruk 
av maskiner: Kan ha en liten påvirkning. Pasienten bør informeres 
om at fatigue, svimmelhet og somnolens kan oppstå. Dette bør 
vurderes ved bedømming av evnen til å kjøre bil/bruke maskiner. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om 
relevante interaksjoner, se J05A R24. Se SPC for interaksjonsta-
bell. Delstrigo er et fullstendig regime for behandling av hiv-1- 
infeksjon, og skal ikke gis sammen med andre anti retrovirale 
legemidler, og informasjon vedrørende potensielle legemiddelinter-
aksjoner med andre antiretrovirale legemidler er ikke oppgitt. Inter-
aksjonsstudier er kun utført hos voksne. Doravirin meta boliseres 
primært av CYP3A, og CYP3A-induktorer/-hemmere kan påvirke 

clearance. Se Dosering og Kontraindikasjoner. Ved anbefalt dose 
er det usannsynlig at doravirin har klinisk relevant effekt på 
plasmakonsentra sjonen av legemidler som er avhengig av trans-
portproteiner for absorpsjon og/eller eliminasjon, eller som meta-
boliseres av CYP-enzymer. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk 
av sensitive CYP3A-substrater med smalt terapeutisk vindu (f.eks. 
takrolimus og sirolimus). Samtidig bruk med legemidler som redu-
serer nyrefunk sjonen eller konkurrerer om aktiv tubulær sekresjon 
(for tenofovir: via OAT1, OAT3 eller MRP4) kan øke serumkonsentra-
sjonen av lamivudin og tenofovir, da disse hovedsakelig elimineres 
via nyrene ved glomerulær filtra sjon og aktiv tubulær sekresjon. 
Pga. tenofovirdisoproksil bør preparatet unngås ved samtidig eller 
nylig bruk av nefrotoksiske legemidler (f.eks. aciklovir, cidofovir, 
ganciklovir, valaciklovir, valganciklovir, aminoglykosider (som genta-
micin) og høydose eller flere NSAID). Graviditet, amming og fertili
tet: Graviditet: Ingen/begrensede data for doravirin. Stor mengde 
data på lamivudin i kombinasjon med andre antiretrovirale legemid-
ler indikerer ingen toksisitet som gir misdannelser. Moderat mengde 
data på tenofovirdisoproksil indi kerer ikke potensial for misdannel-
ser eller føto-/neonatal toksisitet. Legen oppfordres til å registrere 
pasienten i det etablerte antiretrovirale graviditetsregisteret for å 
overvåke utfall for mor og foster. Dyrestudier med doravirin og 
tenofovirdisoproksil indikerer ingen direkte/indirekte skadelige ef-
fekter mht. reproduksjons toksisitet. Dyrestudier med lamivudin 
viste økning i tidlig fosterdød hos kaniner, men ikke rotter. Over-
føring av lamivudin via mor kaken er vist hos mennesker. Lamivudin 
kan hemme cellulær DNA-replikasjon, men klinisk relevans er ukjent. 
Som et forsiktighets tiltak anbefales det å unngå bruk under gravidi-
tet. Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist 
utskillelse i melk. Lamivudin ble påvist hos diende nyfødte/sped-
barn til behandlede kvinner. Serumkonsentrasjonene av lamivudin 
hos diende spedbarn til mødre behandlet for hiv var veldig lave 
(<4% av serumkonsentra sjonen til mor) og synker progressivt til 
ikke-detekterbare nivåer når diende spedbarn når 24 uker. Ingen 
tilgjengelige sikkerhetsdata på lamivudin når det gis til spedbarn <3 
måneder. Tenofovir utskilles i morsmelk. Utilstrekkelig informasjon 
om effekt av tenofovir hos nyfødte/spedbarn. Pga. mulig overføring 
av hiv-1 og muligheten for alvorlige bivirkninger hos diende sped-
barn skal mødre instrueres i å ikke amme. Fertilitet: Dyrestudier in-
dikerer ingen skadelige effekter ved eksponeringsnivå høyere enn 
eksponering ved anbefalt klinisk dose. Ingen humane data. Bi
virkninger: Vanlige: Gastrointestinale: Abdominalsmerte (inkl. øvre 
abdominalsmerte), diaré, flatulens, kvalme, oppkast. Generelle: 
Fatigue, feber1. Hud:Alopesi1, utslett (inkl. makuløst utslett, erytema-
tøst utslett, generalisert utslett, makulopapuløst utslett, papuløst 
utslett og urticaria). Luftveier: Hoste1, nesesymptomer1. Muskel- 
skjelettsystemet: Muskellidelser1. Nevrologiske: Hodepine, somno-
lens, svimmelhet. Psykiske: Insomni (inkl. innsovningsvansker og  
søvnforstyrrelser), unormale drømmer. Undersøkelser: Økt ALAT 
(inkl. hepatocellulær skade). Mindre vanlige: Blod/lymfe: Anemi1, 
nøytropeni1, trombocytopeni1. Gastrointestinale: Abdominal disten-
sjon, abdominalt ubehag (inkl. epigastrisk ubehag), dyspepsi, for-
stoppelse, gastrointestinal motilitets forstyrrelse (inkl. hyppig 
avføring), myk avføring (inkl. unormal avføring), pankreatitt1. Gene-
relle: Asteni, malaise. Hud: Pruritus. Kar: Hypertensjon. Muskel- 
skjelettsystemet: Artralgi, muskelsvakhet1,2, myalgi, rabdomyo lyse1,2. 
Nevrologiske: Dårlig søvnkvalitet, hypertoni, opp merksom hets  for-
styrrelse, parestesi, svekket hukommelse. Nyre/urinveier: Proksi-
mal renal tubulopati (inkl. Fanconis syndrom)1, økt kreatinin1. Psyki-
ske: Angst (inkl. generalisert angstlidelse), depresjon (inkl. dysfori, 
alvorlig depre sjon og persistent depresjonstilstand), forvirrings-
tilstand, irritabilitet, mareritt, selvmordstanker. Stoff skifte/ernæring: 
Hypofosfatemi, hypokalemi1. Undersøkelser: Amylaseøkning, hemo-
globinreduk sjon, lipaseøkning, økt ASAT. Sjeldne: Gastrointestinale: 
Rektale tenesmer. Gene relle: Brystsmerter, frysninger, smerte, 
tørste. Hud: Allergisk dermatitt, angioødem1, rosacea. Infeksiøse: 
Pustuløst utslett. Lever/galle: Hepatitt1, leversteatose1. Luftveier: 
Dyspné, forstørrede mandler. Muskel- skjelettsystemet: Muskel- 
skjelettsmerter, myopati1, osteomalasi (manifestert som skje lett-
smerter og som iblant bidrar til brudd)1. Nyre/urinveier: Akutt nyre-
skade, akutt nyresvikt1, akutt tubulær nekrose1, nefritt (inkl. akutt 
interstitiell)1, nefrogen diabetes insipidus1, nyrestein, nyresvikt1, 
nyresykdom, urinveisstein. Psykiske: Aggresjon, hallusinasjon, 
humørforandringer, somnambulisme, tilpasningsvansker. Stoff-
skifte/ernæring: Hypomagnesemi, laktacidose1. Undersøkelser: 
Økt CK i blodet. Svært sjeldne:Blod/lymfe: Erytroaplasi1. Nevrolog-
iske: Perifer nevropati (eller parestesi).
1  Ikke identifisert fra kliniske studier med doravirin, men fra SPC 
til lamivudin og/eller tenofovir disoproksil, hvor høyeste frekvens-
kategori er brukt.

2  Kan forekomme som følge av proksimal renal tubulopati. Vurderes 
ikke å ha en årsaks sammenheng med tenofovirdisoproksil i 
fravær av denne tilstanden.

Overdosering/Forgiftning: Ingen informasjon om doravirin. 
Teno fovirdisoproksil fjernes effektivt med hemodialyse med en 
ekstraksjonskoeffisient på ca. 54%. Se Giftinforma sjonens anbe-
falinger: For tenofovirdisoproksil J05A F07 og lamivudin J05A F05. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Doravirin: Pyridinon ikke-nuk-
leosid revers transkriptasehemmer av hiv-1 som hemmer hiv-1-
repli kering ved ikke-kompetetiv hemming av hiv-1-revers transkrip-
tase (RT). Hemmer ikke de humane cellulære DNA-polymerasene 
α, ß, og mito kondriell DNA-polymerase γ. Lamivudin: Nukleosid 
revers transkriptase hemmer. Nukleosidanalog som fosforyleres 
intracellulært til aktiv lamivudintrifosfat. Virker hovedsakelig ved 
hemming av RT via DNA-kjedeterminering etter inkorporering av 
nukleo tidanalogen. Tenofovirdisoproksil: Nukleosid revers tran-
skriptasehemmer. Asyklisk nukleosid fosfonatdiesteranalog av 
adenosinmonofosfat. Hemmer aktiviteten til hiv-1 RT ved å konkur-
rere med det naturlige substratet deoksyadenosin-5’-trifosfat og, 
etter inkorporering i DNA, ved DNA-kjedeterminering. Tenofovir-
difosfat er en svak hemmer av mammalske DNA-polymeraser α, 
ß og mitokondriell DNA-polymerase γ. Absorpsjon: Doravirin: Cmax 
nås etter 2 timer. Estimert biotilgjengelighet ca. 64%. Lamivudin: 
Rask absorpsjon. Tenofovirdisoproksil: Cmax innen 1 time. Biotil-
gjengelighet ca. 25% hos fastende. Proteinbinding: Doravirin: Ca. 
76%. Lamivudin: Lav. Tenofovir: <0,7%. Fordeling: Vd 60,5 liter 
for doravirin. Halveringstid: Doravirin: Ca. 15 timer. Steady state 
nås vanligvis etter 2 dager. Lamivudin: 5-7 timer. Gjennomsnittlig 
total clearance 398,5 ml/minutt. Tenofovirdisoproksil: 12-18 timer. 
Gjennomsnittlig renal clearance 243,5 ml/minutt. Metabolisme: 
Doravirin: Primært via CYP3A. Utskillelse: Doravirin: Noe biliær ek-
skresjon av uforandret legemiddel, lite via urinen. Lamivudin: 71% 
gjenfunnet uforandret i urin etter i.v. dose. Tenofovirdisoproksil: 
Elimineres ved kombinasjon av glomerulær filtrasjon og aktiv tu-
bulær sekresjon. Ca. 70-80% gjenfinnes uforandret i urin innen 72 
timer etter i.v. dose. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i 
tett lukket originalboks for å beskytte mot fuktighet. Tørkemidlet 
skal ikke fjernes. Pakninger og priser: TABLETTER, filmdrasjerte: 
100 mg/300 mg/245 mg 30 stk. (boks) kr. 7054,00. 
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Nytt behandlingsalternativ for  
voksne pasienter med hiv-1 
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Før forskrivning av Delstrigo, se preparatomtalen.
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Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Samtidig administre-
ring med legemidler som er sterke induktorer av cytokrom P450 CYP3A-enzymet.
Forsiktighet: Det foreligger ikke tilstrekkelig klinisk evidens for å støtte bruken av Delstrigo hos pasienter infisert 
med hiv-1 med tegn på resistens mot NNRTI-klassen.
Alvorlig akutt forverring av hepatitt B (HBV) er rapportert hos pasienter som er koinfisert med hiv-1 og HBV, og som 
har seponert tenofovirdisoproksil. Nedsatt nyrefunksjon er rapportert ved bruk av tenofovirdisoproksil. Delstrigo bør 
unngås ved samtidig eller nylig bruk av nefrotoksiske legemidler. 
Tenofovirdisoproksil kan ha negativ effekt på beintetthet og fremtidig risiko for frakturer er ikke kjent. Pasienter med 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon 
bør ikke ta dette legemidlet. Immunt reaktiveringssyndrom er rapportert hos pasienter behandlet med antiretroviral 
kombinasjonsbehandling.  Autoimmune sykdommer har også vært rapportert i forbindelse med immunreaktivering. 
Interaksjon: Doravirin metaboliseres hovedsakelig av CYP3A, og legemidler som induserer eller hemmer CYP3A 
forventes å påvirke clearance av doravirin. Delstrigo skal ikke administreres samtidig med legemidler som er sterke 
induktorer av CYP3A-enzymet da dette kan redusere effekten av doravirin.
Forsiktighet må utvises når doravirin gis samtidig med legemidler som er sensitive CYP3A-substrater som også har 
et smalt terapeutisk vindu (f.eks. takrolimus og sirolimus).

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. 
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon1

• en tablett daglig som tas med eller uten mat1

• nøytral lipidprofil2

• effekt uavhengig av virusmengde ved baseline2

• kan brukes med mange vanlige brukte medikamenter1

• færre nevropsykiatriske bivirkninger sammenlignet med 
EFV/FTC/TDF 2

Delstrigo er indisert til å behandle voksne infisert med hiv-1 uten tidligere påvist eller 
nåværende resistens mot klassen ikke-revers transkriptasehemmer (NNRTI).1

Delstrigo er en kombinasjonstablett som inneholder 3 komponenter. Hver filmdrasjerte 
tablett inneholder 100 mg doravirin, 300 mg lamivudin og 300 mg tenofovirdisoproksil-
fumarat, som tilsvarer 245 mg tenofovirdisoproksil. Den anbefalte dosen av Delstrigo 
hos voksne er én tablett tatt peroralt én gang daglig med eller uten mat.1

Forskrivning
Delstrigo finansieres over sykehusbudsjettet og forskrives på H-resept.  
Delstrigo er inkludert i LIS hiv-anbefalinger gjeldende fra 01.12.2019

Referanser: 1. Delstrigo SPC Des 2019 avsnitt 4.1, 4.2.  2. Orkin C, Squires K E, Molina JM, et al. Doravirine/Lamivudine/Tenofovir  
Disoproxil Fumarate is Non-inferior to Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate in Treatment-naïve Adults With Human  
Immunodeficiency Virus-1 Infection: week 48 Results of the DRIVE-AHEAD Trial. Clin Infect Dis. 2018. Epub 2018 August 31.
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Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Samtidig administre-
ring med legemidler som er sterke induktorer av cytokrom P450 CYP3A-enzymet.
Forsiktighet: Det foreligger ikke tilstrekkelig klinisk evidens for å støtte bruken av Delstrigo hos pasienter infisert 
med hiv-1 med tegn på resistens mot NNRTI-klassen.
Alvorlig akutt forverring av hepatitt B (HBV) er rapportert hos pasienter som er koinfisert med hiv-1 og HBV, og som 
har seponert tenofovirdisoproksil. Nedsatt nyrefunksjon er rapportert ved bruk av tenofovirdisoproksil. Delstrigo bør 
unngås ved samtidig eller nylig bruk av nefrotoksiske legemidler. 
Tenofovirdisoproksil kan ha negativ effekt på beintetthet og fremtidig risiko for frakturer er ikke kjent. Pasienter med 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon 
bør ikke ta dette legemidlet. Immunt reaktiveringssyndrom er rapportert hos pasienter behandlet med antiretroviral 
kombinasjonsbehandling.  Autoimmune sykdommer har også vært rapportert i forbindelse med immunreaktivering. 
Interaksjon: Doravirin metaboliseres hovedsakelig av CYP3A, og legemidler som induserer eller hemmer CYP3A 
forventes å påvirke clearance av doravirin. Delstrigo skal ikke administreres samtidig med legemidler som er sterke 
induktorer av CYP3A-enzymet da dette kan redusere effekten av doravirin.
Forsiktighet må utvises når doravirin gis samtidig med legemidler som er sensitive CYP3A-substrater som også har 
et smalt terapeutisk vindu (f.eks. takrolimus og sirolimus).

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. 
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon1

• en tablett daglig som tas med eller uten mat1

• nøytral lipidprofil2

• effekt uavhengig av virusmengde ved baseline2

• kan brukes med mange vanlige brukte medikamenter1

• færre nevropsykiatriske bivirkninger sammenlignet med 
EFV/FTC/TDF 2

Delstrigo er indisert til å behandle voksne infisert med hiv-1 uten tidligere påvist eller 
nåværende resistens mot klassen ikke-revers transkriptasehemmer (NNRTI).1

Delstrigo er en kombinasjonstablett som inneholder 3 komponenter. Hver filmdrasjerte 
tablett inneholder 100 mg doravirin, 300 mg lamivudin og 300 mg tenofovirdisoproksil-
fumarat, som tilsvarer 245 mg tenofovirdisoproksil. Den anbefalte dosen av Delstrigo 
hos voksne er én tablett tatt peroralt én gang daglig med eller uten mat.1

Forskrivning
Delstrigo finansieres over sykehusbudsjettet og forskrives på H-resept.  
Delstrigo er inkludert i LIS hiv-anbefalinger gjeldende fra 01.12.2019

Referanser: 1. Delstrigo SPC Des 2019 avsnitt 4.1, 4.2.  2. Orkin C, Squires K E, Molina JM, et al. Doravirine/Lamivudine/Tenofovir  
Disoproxil Fumarate is Non-inferior to Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate in Treatment-naïve Adults With Human  
Immunodeficiency Virus-1 Infection: week 48 Results of the DRIVE-AHEAD Trial. Clin Infect Dis. 2018. Epub 2018 August 31.
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Hvor len ge skal vi dis kri mi ne re mot gut er  
i HPV-vak si ne ring?

For hvert år som går, fra tar vi  
30 000 gut er og menn mu lig
he ten til å få ef ek tiv pro fy lak se 
mot kreft.

I Norge har vak si ne mot hu mant pa pil lo 
mavi rus (HPVvak si ne) blitt til budt 11 – 12 år 
gam le jen ter fra 2009. Det ble også til budt 
inn hen tings vak si na sjon i 2016 – 18 for dem 
som var for gam le for dett e pro gram met da 
det ble inn ført. Vi kon sta te rer med til freds
het at også gutt er i 11 – 12 års al der har fått det 
sam me til bu det si den 2018. Det fore lig ger 
li ke vel fort satt en åpen bar ulik het i dis fa vør 
av menn, nem lig at inn hen tings vak si na sjon 
ikke til bys til menn un der 26 år. Dett e er 
ikke bare kjønns dis kri mi ne ren de – det er en 
ufor nuf tig og kort sik tig spa ring. Det vil føre 
til mer li del se, økt be hov for hel se per so nell 
og økte kost na der i åre ne som kom mer.

Al le re de i 2011 ar gu men ter te vi for vak si
na sjon av menn (1). I dag er kunn skaps
grunn laget enda ty de li ge re, og det has ter  
å kom me i gang (2). Menn får HPVre la tert 
kreft i gjen nom snitt ved 50 års al der, og når 
vi bare vak si ne rer et års kull, vil det ta nes ten 
40 år før vi kan se re du sert kreft in si dens. 
Inn hen tings vak si na sjon med 26 års gren se 
vil for kor te den ne ti den med 10 – 15 år.

Syk doms byr de
Vi vil trek ke frem to eks emp ler som be ty de
lig styr ker grunn laget for inn hen tings vak si
na sjon av menn. Mens in si den sen av liv mor
hals kreft, den van lig ste HPVre la ter te kreft
for men hos kvin ner, har vært fal len de i fle re 
tiår, har HPVre la tert munnsvelgkreft hos 
menn vært jevnt sti gen de (3). I land med 
or ga ni sert liv mor hals screen ing vil in si den
sen av HPVre la tert kreft hos menn over sti ge 
til sva ren de kreft hos kvin ner (3). I Norge har 
vi sett sam me ut vik ling, men kur ve ne har 
ikke krys set – ennå (4). Med for bed ret HPV
ba sert screen ing som nå im ple men te res  
i hele lan det, er det grunn til å tro at in si
den sen av liv mor hals kreft vil re du se res 
ytt er li ge re.

Et an net eks em pel: Ri si ko en for analkreft 
hos menn som har sex med menn (MSM)  
er minst dob belt så høy som ri si ko en for 
liv mor hals kreft i en uscreenet po pu la sjon, 
og cir ka fire gan ger høy ere enn ri si ko en for 
liv mor hals kreft i Norge (5). Hos menn som 
har sex med menn som også er hivpo si ti ve, 
er ri si ko en om lag 20 gan ger høy ere (5). 
Analkreft har sam me for løp som liv mor hals
kreft, med man ge åri ge for sta di er i for kant 
av ut vik ling av in va siv kreft, men screen ing 
kre ver sto re res sur ser, og det er ennå ikke 
etab lert kon sen sus i em net (6).

Et an net vik tig po eng med vak si na sjon  
er at se ro kon ver sjon målt to år ett er en 
gjen nom gått HPVin fek sjon er me get lav,  
og la ve re hos menn (10 %) enn kvin ner (20 %) 
(7). Det vi ser at ri si ko en for re in fek sjon med 
sam me HPVtype fore lig ger (7). Til sam men
lig ning er til sva ren de se ro kon ver sjon ett er 
vak si na sjon over 95 %.

Opp da ter te an be fa lin ger
De siste ti års ak ku mu ler te kunn skaps til fang 
i fel tet til si er at det kreft fore byg gen de po ten 
si a let i de nes te 20 – 30 åre ne vil være størst 

hos menn (5). Dett e har med ført at opp da
ter te ret nings lin jer, for eks em pel fra Ad vi 
sory Com mitt ee on Immmunization Prac
tices (8), gir en klar an be fa ling om å vak si 
nere alle menn (og kvin ner) un der 26 år –  
og per so ner i al ders grup pen 26 – 45 år ett er 

in di vi du ell ri si ko vur de ring ba sert på til
grunn lig gen de til stan der som øker ri si ko en 
vur dert opp mot ri si ko for ny HPVin fek sjon. 
I Stor bri tan nia til bys HPVvak si ne gra tis til 
menn som har sex med menn un der 45 år 
på grunn av den høye ri si ko en for HPVre la
tert syk dom. Al ders gren sen på 45 år er satt 
for di det ikke fin nes stu di er med del ta ke re 
over den al de ren (9). Til sva ren de an be fa lin
ger er gitt fra and re råd og ut valg (10, 11).

Vi er eni ge med dem som me ner vak si ner 
er mo der ne me di sins stør ste tri umf. Men  
for at de skal fun ge re, må vi bru ke dem.  
Det vil lønne seg, ikke bare me di sinsk, men 
også øko no misk. For hvert år som drøy er  
vil over 30 000 gutt er og menn pas se re den 
øvre an be fal te gren se for inn hen tings vak si
na sjon, alt så 26 år. Det vil være synd og en 
for spilt mu lig het for ef ek tiv pro fy lak se.

Mot at 17.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 10.3.2020, 
 godkjent 19.3.2020.

«Vi er eni ge med dem som 
me ner vak si ner er mo der ne 
me di sins stør ste tri umf.  
Men for at de skal fun ge re,  
må vi bru ke dem»

OLE-ERIK IVERSEN
ole-erik.iversen@uib.no
er spe sia list i fød sels hjelp og kvin ne syk dom mer 
og pro fes sor eme ri tus ved Uni ver si te tet i Bergen. 
Han er også tid li ge re over le ge på Kvin ne kli nik ken, 
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus.
For fat er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Han har fun gert som norsk hoved-
utprøver for de tre god kjen te HPV-vak si ne ne, Gar da sil, 
Cervarix og Gar da sil 9, på opp drag fra MSD og GSK.

HAR ALD MOI
er spe sia list i hud og ve ne ris ke syk dom mer med 
spe si al kom pe tan se i ve ne ro lo gi, pen sjo nert 
 over le ge og pro fes sor eme ri tus ved Uni ver si te tet  
i Oslo. Han er an svar lig ut gi ver og med for fatt er  
av fle re eu ro pe is ke ret nings lin jer for dia gnos tikk 
og  be hand ling av sek su elt over før te in fek sjo ner.
For fat er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

«Det te er ikke bare kjønns 
diskri mi ne ren de – det er  
en ufor nuf tig og kort sik tig 
spa ring»
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Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) – Sykdommen 
som kan få enhver oppoverbakke og trapp til å føles 
som Mount Everest
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Generelt om PAH

1.  PAH er en forkortelse for pulmonal arteriell hypertensjon. Pulmonal 
hypertensjon er ingen sykdom i seg selv, men et samlebegrep for 
flere tilstander som gir høyt trykk i lungearteriene – PAH er en av 
dem. PAH skyldes at blodkarene i lungene blir for trange, noe som 
fører til det forhøyede blodtrykket.1

2.  PAH gir blant annet symptomer som: tungpust, tretthet, svimmelhet, 
brystsmerter og besvimelsesfølelse.1

3.  PAH pleier å beskrives som en hjerte- og lungesykdom. Selv om 
det er blodtrykket og motstanden i blodkarene i lungene som er 
forhøyet ved PAH, rammer sykdommen også hjertet med tiden.1

4.  Ved PAH er det en ubalanse mellom karsammentrekkende og 
karutvidende stoffer i cellelaget som omgir blodkarene. Stoffene 
er endo telin, prostacyklin og nitrogenoksid. Denne ubalansen 
bidrar til at karene blir trange.2

PAH er en sjelden, men alvorlig sykdom 
som kan forekomme i alle aldre.  
 
Les mer på  

Actelion, a Division of Janssen-Cilag International NV, represented by Janssen-Cilag AS
Norway  |  +47 24 12 65 00  |  jacno@its.jnj.com

Referanser: 1. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force 
for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary. Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed 
by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J. 
2016;37(1):67–119. 2. Lan NSH, Massam BD, Kulkarni SS et al. Pulmonary Arterial Hypertension: Pathophysiology and Treatment. Diseases. 2018 Jun;6(2):38.
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Har le ge mid del ana ly ser en plass  
i per son til pas set me di sin?

Le ge mid del ana ly ser der pa si en
ten er sin egen kon troll grup pe, 
er godt eg net for per son til pas
sing av le ge mid del be hand ling.

Det har len ge vært enig het om vik tig he ten 
av le ge mid del ana ly ser der det er aner kjen te 
te ra peu tis ke re fe ran se om rå der. Det e gjel der 
li ti um, di gok sin, an ti epi lep ti ka og ikke 
minst immunsuppresive le ge mid ler hos 
organtransplanterte. Ho ved år sa ken er den 
sto re far ma ko ki ne tis ke va ria sjo nen man 
fin ner mel lom in di vi der, som i høy grad 
på vir ker le ge mid del om set nin gen (1–3).  
I stu di er i far ma søy tisk in du stri bru ker man 
«til nær met like» for søks per so ner med 
 om trent sam me kropps vekt, men va ria sjo
nen i le ge mid del om set nin gen er mye stør re  
i nor mal be folk nin gen. For skjel len på hvor 
mye en zym man har til rå dig het for om dan
ning av le ge mid le ne i en na tu ra lis tisk set ing 
kan va ri e re fra 20 til 100gan gen, noe som 
kom mer av for skjel ler i farmakogenetikken.

Det e kan eks em pli fi se res ved den sto re 
for skjel len i warfarindose som trengs for  
å brin ge pa si en ter i te ra peu tisk om rå de for 
in ter na sjo nalt nor ma li sert ra tio. Noen tren
ger 1,25 mg war fa rin dag lig, and re tren ger 
10 mg. Det e gjør at man ikke kan for ut si 
se rum kon sen tra sjo nen hos en pa si ent som 
får en stan dard dose av et le ge mid del. Tids
skrif tet har tid li ge re pub li sert fle re ar tik ler 
om det e (4, 5), og fag mil jø et har gjen nom
ført fle re pub li ser te stu di er som vi ser dis se 
sto re va ria sjo ne ne (6, 7).

Bruks om rå der for le ge mid del ana ly se
Dår lig et er le vel se av for skre vet le ge mid del
be hand ling er på vist i fle re stu di er, og det er 

i fle re til fel ler vist at det bare er lit over 
halv par ten av pa si en te ne som tar me di si nen 
slik le gen har for skre vet (8, 9). År sa ke ne til 
det e kan være man ge, som pa si en tens 
for vent nin ger, ko mor bi di tet og kul tu rel le 
for skjel ler, men dår lig et er le vel se gir uan
set en god for kla ring på mang len de le ge
mid del virk ning. Det e har blant an net ført 
til at nefrologene ved St. Olavs hos pi tal ba 
Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi ut vik le 
se rum ana ly ser av blod trykks mid ler. År sa ken 
var at de mis tenk te at et er le vel sen var dår
lig hos en del av pa si en te ne som ble hen vist 
for be hand lings re sist ent hy per ten sjon – noe 
de had de ret i (per son lig med de lel se ved 
sek sjons over le ge Arne Hel land). I rap por ten 
Ad her ence to long term ther a pies fra Ver dens 
Hel se or ga ni sa sjon står det: «Det er fore slåt 
at for bed ring av et er le vel se kan ha en mye 
stør re be tyd ning for fol ke hel sen enn for bed
rin ger i spe si fik ke me di sins ke be hand lin
ger» (min over set el se) (10).

Be hand ling med le ge mid del do ser som er 
høy ere enn an be falt kan av og til være nød
ven dig et er som far ma ko ki ne tik ken er så 
va ria bel mel lom in di vi der. Da kan en le ge
mid del ana ly se som vi ser at se rum kon sen
tra sjo nen lig ger i re fe ran se om rå det, være 
med på å do ku men te re at den høye do sen 
var nød ven dig.

Fast le ge for skrif tens § 25 om ta ler le ge mid
del gjen nom gang som et vik tig til tak for  
å kva li tets sik re le ge mid del be hand ling. Bruk 
av le ge mid del ana ly ser hos pa si en ter der det 
er mu lig het til det, kan også være et vik tig 
kva li tets sik rings til tak på in di vid ni vå for 
opp føl ging av pa si en ter som bru ker le ge
mid ler over leng re tid. En svensk re gis ter stu
die vi ser at 2/3 av dem som bru ker fem le ge
mid ler dag lig er <70 år, og at an tal let le ge
mid ler øker med øken de al der i be folk nin
gen (11). Le ge mid del ana ly ser har også ver di 
for å på vi se mu li ge in ter ak sjo ner, syk doms

for ver ring el ler ge ne tisk på vir ket le ge mid
del om set ning. Hvis øns ket ef ekt ute blir 
el ler bi virk nin ger do mi ne rer, kan man ha 
god hjelp av en le ge mid del ana ly se. Ana ly se
til bu det ut vi des sta dig, og man kan i dag  
få en full na sjo nal over sikt over det e ved  
å søke i Farmakologiportalen (12).

Man kan også bru ke le ge mid del ana ly sen 
pe da go gisk. Be hand ler man en pa si ent med 
et antidepressivum som ikke gir øns ket 
ef ekt, kan sva ret på le ge mid del ana ly sen  
for eks em pel være 22 nmol/l der re fe ran se
om rå det er 20 – 120 nmol/l. Da kan man vise 
det e til pa si en ten og fore slå en dob ling av 
do sen. Nes te ana ly se vil da gi om trent dob
let se rum kon sen tra sjon – det e for di for hol
det mel lom dose og se rum kon sen tra sjon  
i de fles te til fel ler er li ne ær.

Kon klu sjon
Over stå en de eks emp ler og ut vik lin gen 
in nen fel tet kli nisk far ma ko lo gi har git 
forsk nings og er fa rings ba sert kunn skap 
som til si er at le ge mid del ana ly ser der 
 pa si en ten er sin egen kon troll grup pe,  
kan være et klokt valg der man til stre ber 
per son til pas set me di sin hos pa si en ter som 
bru ker le ge mid ler over tid.

Mot at 18.2.2020, før s te re vi sjon inn sendt 8.4.2020, 
 godkjent 16.4.2020.

ROAR DYR KORN
roar.dyrkorn@stolav.no
er spe sia list i all menn me di sin og kli nisk far ma
ko lo gi. Han er nå selv sten dig næ rings dri ven de. 
Han ar bei der som vi kar i all menn prak sis og dri ver 
un der vis ning og sak kyn dig hets ar beid.
For fat er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Han har ar bei det som spe sia list  
i all menn me di sin i over 30 år og ved Av de ling for kli nisk 
far ma ko lo gi ved St. Olavs hos pi tal i 14 år.

LIT TE RA TUR
1 Sjö qvist F. A pharmacokinetic ap proach to the 

treat ment of dep res sion. Int Pharmacopsychiatry 
1971; 6: 147 – 69. 

2 Aron son JK, Hardman M. ABC of mo ni to ring drug 
ther a py. Meas uring plas ma drug concentrations. 
BMJ 1992; 305: 1078 – 80. 

3 Bengts son F. Ther a peu tic drug mo ni to ring of 
psychotropic drugs. TDM «nou veau». Ther Drug 
Monit 2004; 26: 145 – 51. 

4 Andersen S, Refs um H, Ta num L. Bruk av psy ko far
ma ka–bør se rum kon sen tra sjo nen kon trol le res? 
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2362 – 4. 

5 Solberg DK, Has le mo T, Refs um H. Psykofarmako

logisk po li kli nikk. Tidsskr Nor Legeforen 2012;  
132: 1065 – 7. 

6 Reis M, AbergWistedt A, Agren H et al. Se rum 
dis po si ti on of sertraline, Ndesmethylsertraline 
and paroxetine: a pharmacokinetic eva lua ti on 
of repeated drug con cen tra tion measurements 
du ring 6 months of treat ment for ma jor dep res
sion. Hum Psychopharmacol 2004; 19: 283 – 91. 

7 Rei mers A. Trends and chan ges in the clin i cal  
use of lamotrigine. Pharmacoepidemiol Drug Saf 
2009; 18: 132 – 9. 

8 Mårdby AC, Schiöler L, Sun dell KA et al. Ad her
ence to antidepressants among wom en and men 

de scribed with tra jec to ry mod els: a Swedish lon gi
tu di nal study. Eur J Clin Pharmacol 2016; 72: 1381 – 9. 

9 Hov I, Bjart nes M, Slør dal L et al. Tas le ge mid ler 
som fore skre vet? Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 
418 – 22. 

10 Sabate E. Ad her ence to longterm ther a pies. 
Ev i dence for ac tion. Geneve: World Health Or gan i
za tion, 2003.  Lest 16.4.2020.

11 Hovstadius B, Astrand B, Pe ters son G. Dis pensed 
drugs and mul tip le medications in the Swedish 
pop u la tion: an in di vid u albased re gis ter study. 
BMC Clin Pharmacol 2009; 9: 11. 

12 Farmakologiportalen.  Lest 16.4.2020.



1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

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

Refusjonsberettiget bruk2

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk 
kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 27.03.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (10.05.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 27.03.2020)

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, 
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig ≥1/100 
til <1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet.
Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for hypoglykemi. 
Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt 
når behandling med Ozempic® startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til 
dosereduksjon av insulin anbefales.
Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med midlertidig 
forverring av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter med eksisterende diabetisk 
retinopati som behandles med insulin og Ozempic®, og forsiktighet bør utvises.
Diabetisk ketoacidose: Diabetisk ketoacidose har blitt rapportert hos insulinavhengige 
pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med en GLP-1 
reseptoragonist ble startet. * eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/
ml), dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 
1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner. 
-I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll 
ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med metformin og/eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/
eller tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for 
hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke nødvendig. Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt når semaglutidbehandling startes 
opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal glemt dose utelates, 
og neste dose injiseres på den opprinnelige planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. 
Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal 
nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom 
preparatet ikke fremstår som klart og fargeløst eller nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm 
og er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 4 stk. er inkludert i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt 
injeksjonsnål. Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende 
uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. uke når som helst i løpet av dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis 
i.v. eller i.m. Dagen for ukentlig administrering kan om nødvendig endres så lenge tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke 
fortsettes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et erstatningspreparat 
for insulin. Diabetisk ketoacidose er rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med GLP-1-reseptoragonist ble startet. Ingen erfaring hos pasienter med 
kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt 
nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. Akutt pankreatitt er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. 
Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreftes, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan 
gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er 
det sett økt risiko for å utvikle komplikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. 
kliniske retningslinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. 
dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, bør pasienten rådes til å 
ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker magetømming og kan potensielt påvirke 
absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av semaglutid hos 
pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under 
graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang halveringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. 
Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten 
hos hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, 
som generelt er milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal distensjon, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, oppkast, raping. Generelle: Fatigue. Lever/galle: Gallestein. Nevrologiske: 
Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, nedsatt appetitt. Undersøkelser: Vekttap, økt amylase, økt lipase. Øye: Komplikasjoner av diabetesretinopati. Mindre vanlige 
(≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Akutt pankreatitt. Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet. Hjerte: Økt hjerterytme. Nevrologiske: Dysgeusi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. 
Overdosering/Forgiftning: Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: 
Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn og symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger A10B J06 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% sekvenshomologi for 
hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-reseptoragonist med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. Hovedmekanismen bak forlenget effekt er 
binding til albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal clearance og beskyttelse mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose 
på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når blodglukosen er høy. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige 
postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse, og svekker ikke glukagonutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer 
kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt redusert appetitt og reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige 
kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. Steady state nås etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig 
Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 1 uke. Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting 
av peptidkjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å være involvert i metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 i feces. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses, og skal ikke brukes dersom preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C 
eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt i bruk: 6 uker. Pakninger og priser: 0,25 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 
mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 
Refusjon: 1 A10B J06_1 Semaglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste 
tolererte dose av disse legemidlene
Refusjonskode: 

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

 
Vilkår: (232) Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 22.04.2020 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 27.03.2020 Pris per mai 2020

Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: 

www.ozempic.no
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 27.03.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (10.05.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 27.03.2020) 
4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 27.03.2020) 

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

Tilgjengelig på blå resept til behandling av 
voksne med diabetes type 2 etter metformin2

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

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

Refusjonsberettiget bruk2

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk 
kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 27.03.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (10.05.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 27.03.2020)

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, 
inkludert kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig ≥1/100 
til <1/10). De fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet.
Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for hypoglykemi. 
Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt 
når behandling med Ozempic® startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til 
dosereduksjon av insulin anbefales.
Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med midlertidig 
forverring av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter med eksisterende diabetisk 
retinopati som behandles med insulin og Ozempic®, og forsiktighet bør utvises.
Diabetisk ketoacidose: Diabetisk ketoacidose har blitt rapportert hos insulinavhengige 
pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med en GLP-1 
reseptoragonist ble startet. * eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises
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Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/
ml), dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 
1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner. 
-I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll 
ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med metformin og/eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/
eller tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for 
hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose for å justere semaglutiddosen er ikke nødvendig. Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt når semaglutidbehandling startes 
opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal glemt dose utelates, 
og neste dose injiseres på den opprinnelige planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. 
Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal 
nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom 
preparatet ikke fremstår som klart og fargeløst eller nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm 
og er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 4 stk. er inkludert i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt 
injeksjonsnål. Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende 
uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. uke når som helst i løpet av dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis 
i.v. eller i.m. Dagen for ukentlig administrering kan om nødvendig endres så lenge tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke 
fortsettes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et erstatningspreparat 
for insulin. Diabetisk ketoacidose er rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med GLP-1-reseptoragonist ble startet. Ingen erfaring hos pasienter med 
kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt 
nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. Akutt pankreatitt er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. 
Ved mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreftes, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan 
gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er 
det sett økt risiko for å utvikle komplikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. 
kliniske retningslinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. 
dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, bør pasienten rådes til å 
ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker magetømming og kan potensielt påvirke 
absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av semaglutid hos 
pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under 
graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang halveringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. 
Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten 
hos hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, 
som generelt er milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal distensjon, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, oppkast, raping. Generelle: Fatigue. Lever/galle: Gallestein. Nevrologiske: 
Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, nedsatt appetitt. Undersøkelser: Vekttap, økt amylase, økt lipase. Øye: Komplikasjoner av diabetesretinopati. Mindre vanlige 
(≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Akutt pankreatitt. Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet. Hjerte: Økt hjerterytme. Nevrologiske: Dysgeusi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. 
Overdosering/Forgiftning: Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: 
Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn og symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger A10B J06 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% sekvenshomologi for 
hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-reseptoragonist med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. Hovedmekanismen bak forlenget effekt er 
binding til albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal clearance og beskyttelse mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose 
på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når blodglukosen er høy. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige 
postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer semaglutid insulinutskillelse, og svekker ikke glukagonutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer 
kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt redusert appetitt og reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige 
kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. Steady state nås etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig 
Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 1 uke. Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting 
av peptidkjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å være involvert i metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 i feces. 
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses, og skal ikke brukes dersom preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C 
eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt i bruk: 6 uker. Pakninger og priser: 0,25 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 
mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 
Refusjon: 1 A10B J06_1 Semaglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste 
tolererte dose av disse legemidlene
Refusjonskode: 

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

 
Vilkår: (232) Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 22.04.2020 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 27.03.2020 Pris per mai 2020

Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: 

www.ozempic.no
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semaglutid injeksjon

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 27.03.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (10.05.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 27.03.2020) 
4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 27.03.2020) 

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

Tilgjengelig på blå resept til behandling av 
voksne med diabetes type 2 etter metformin2

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**
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Bil de dia gnos tikk av pa si en ter med covid-19

Covid-19 gir et man ge fa set ert syk doms bil de, og ved ut red ning og opp-
føl ging av pa si en ter er fle re bil de dia gnos tis ke me to der ak tu el le. Vi gjen-
nom går her in di ka sjo ner og nyt e ver di og pre sen te rer bil de eks emp ler med 
 typiske funn i uli ke sta di er av syk dom men. Et er som viruspneumoni og 
akut lun ge svikt syn drom er frem tre den de, er det spe si elt lagt vekt på rønt-
gen og CT av lun ge ne.

Under den på gå en de pan de mi en  
må nyt e ver  dien av bil de dia gnos
tikk ba lan se res mot til gjen ge li ge 
res sur ser. Både kri sens ka pa si tets

ut ford rin ger og smit e vern hen syn kre ver  
en strengt mål ret et bruk. Be hov for bil de
dia gnos tikk av pa si en ter med covid19  
skal hånd te res på sam me måte som and re 
pa si ent grup per med ut gangs punkt i kli nisk 
vur de ring, men all tid med be hand lings mes
sig for ven tet kon se kvens. Se ram me 1 for 
våre an be fa lin ger.

In ter na sjo nalt er det raskt laget bak
grunns do ku men ter og an be fa lin ger om 
av bild ning av pa si en ter med covid19 (1–4). 
Det e er så langt (ap ril 2020) ikke gjort på 
na sjo nalt nivå i Norge. Vår er fa ring er at 
både CT og rønt gen tho rax som pri mær 
dia gnos tisk me to de er tat i bruk i li ten 
grad. Beg ge me to der er vel etab ler te og 
of test selv sag te ved ut red ning og opp føl ging 
av lun ge syk dom.

Kli ni ke re bør gjø re seg kjent med CT og 
rønt gen funn som er ty pis ke for covid19
pneu mo ni. Der for pre sen te rer vi her slike 
funn i uli ke sta di er av syk dom men. Bil de dia
gnos tis ke funn ved covid19 må be trak tes 
som uspe si fik ke og over lap pen de med funn 
ved and re vi ra le pneu mo ni er og en kel te bak  
te ri el le pneu mo ni er. Rønt gen funn ale ne ute 
 luk ker ikke be ho vet for spe si fikk vi rus tes ting 
og bør ikke sees på som er stat ning for slik.

Smit e vern hen syn  
ved ra dio lo gis ke me to der
Ver dens hel se or ga ni sa sjon og Folkehelse
institutet i Norge har de fi nert smit e vei en 
ved sarsCoV2 som drå pe smit e, mens noen 
pro se dy rer gir ri si ko for aero sol fri gjø ring 
slik at si tua sjo nen de fi ne res som luft smit e 
(5). Ra dio gra fer blir eks po nert for smit e 
gjen nom tet pa si ent kon takt med et stort 
an tall pa si en ter. Ra dio lo ger vil kun ne være 
ut sat ved ul tra lyd og intervensjonell virk
som het.

Des in fek sjon av ra dio lo gisk ut styr kan 
være kom pli sert og tid kre ven de. I hen hold 

til ru ti ner for kon takt smit e des in fi se rer 
man fla ter/punk ter som pa si en ten og per so
na let har vært i di rek te kon takt med un der 
un der sø kel sen med des in fek sjons sprit i tre 
mi nut er hvis det ikke er syn lig søl. Syn lig 
søl des in fi se res med god kjent des in fek sjons
mid del i an be falt tid. Hvis pa si en ten ikke 
har hat på munn bind un der un der sø kel
sen, bru ker man dråpesmiteregimet, det  
vil si des in fi se rer ut styr/fla ter in nen to me
ters ra di us fra pa si en tens an sikt og som har 
blit eks po nert for drå per over noe tid (fle re 
mi nut er). Ut styr, in ven tar og fla ter som 
pa si en ten bare kort va rig har pas sert, tren
ger ikke å des in fi se res, unn tat ved di rek te 
kon takt. Ved aerosolgenerende pro se dy rer 
des in fi se rer man som ved luft smit e.

Der som man har fle re ma ski ner av  sam me 
type, er det prak tisk å al lo ke re én til pa si en
ter med drå pe smit e for å skjer me res ten  
av virk som he ten. Gode ru ti ner for trans port 
av smit e far li ge pa si en ter gjen nom av de 
lingen ba sert på ven ti la sjon, mu lig het for 
skjer met inn gang og med uli ke ma ski ner 
ad skilt fra øv rig virk som het er vik tig. 
 Covid19 kan gi be hov for mo ni to re ring  
med rønt gen tho rax på over våk nings post 
og in ten siv av de ling. Vi vil an be fa le å av set e  
et por ta belt rønt gen ap pa rat til en de fi nert 
smit e ko hort.

Covid19 kan også ram me per so ner  
med an nen syk dom. Vi må der for være 
for be redt på å hånd te re en hver dia gnos  
tikk, kart leg ging og in ter ven sjon også ved 
smit e av sarsCoV2. Pro se dy rer for drå pe
smit e er der for nå eks tra ak tua li sert ved 
an gio gra fi, MR og nu kle ær me di sins ke 
 me to der.

I noen til fel ler vil symp tom fri covid19  
bli mis tenkt på grunn av funn ved CT av 
lun ge ne gjen nom ført på an nen in di ka sjon, 
for eks em pel ved kon troll av kreft på ra dio
lo gisk av de ling el ler med PET/CT. For å unn
gå uklar het om kring hånd te ring av smit e
vern re gi met over for dis se pa si ent ka te go 
riene an be fa ler vi sterkt at alle sy ke hus 
plan leg ger for slike si tua sjo ner.

Mik ro bio lo gisk dia gnos tikk
SarsCoV2RNA på vi ses ved sann tids (real 
time) PCR. Tes te ne som til bys i Norge, an s es 
å ha svært høy ana ly tisk sen si ti vi tet og spe 
sifi si tet (6). Det an be fa les pen sel prø ve fra 
svelg og nasofarynks. Ved al vor lig lun ge 
affek sjon an be fa les også prø ve fra ned re 
luft vei er (7, 8). Vi rus meng den i øvre luft vei er 
er høy est ved symp tom de but (gjen nom snit 
ca. 106 vi rus ko pi er/ml) og fal ler et er 5 – 7 
da ger, men hol der seg høy i ned re luft vei er 

Ram me 1 

Våre bildediagnostiske anbefalinger

1  Behov for bildediagnostikk hos pasienter 
med covid-19 er en klinisk vurdering på 
samme måte som for andre pasientgrup-
per. Smittestatus skal ikke stå i veien for 
nødvendig diagnostikk og utredning.

2  For bildediagnostikk kreves en tydelig 
formulert behandlingsmessig konse-
kvens.

3  Røntgen thorax er verken sensitiv eller 
spesifikk for covid-19, og funn kan være 
normale i tidlige stadier av sykdommen
•  Ved utredningstidspunktet er røntgen 

thorax indisert med tanke på diffe-
rensialdiagnoser, men vil verken  
kunne utelukke eller bekrefte covid-19. 
 Undersøkelsen er også viktig som 
basis for sykdomsprogresjon og senere 
kontroller.

•  I forløpet av sykdommen er røntgen 
thorax indisert ved kontroll av medi-
sinskteknisk utstyr, ved mistanke om 
komplikasjoner og i oppfølging og 
monitorering med potensiell behand-
lingsmessig konsekvens.

•  Daglig rutinemessig røntgen thorax  
er ikke indisert hos stabile, intuberte 
pasienter.

4  CT thorax kan være sensitiv for covid-
19-pneumoni, men er ikke spesifikk. 
Andre akutte interstitielle pneumonier 
kan gi lignende funn.
•  CT bør ikke benyttes som screening-

verktøy hos pasienter med milde eller 
ingen symptomer.

•  Ved utredningstidspunktet kan CT 
benyttes ved uavklart tilstand, negativ 
polymerasekjedereaksjon (PCR) og 
klinisk mistanke om covid-19 samt  
når avklaring av smitte har betydelig 
konsekvens.

•  I forløpet av sykdommen er CT indi-
sert ved klinisk mistanke om komplika-
sjoner.

•  Tilfeldig funn på CT-undersøkelse som 
gir mistanke om covid-19, bør føre til 
snarlig covid-19-utredning.

5  Sykdommen kan presentere seg med 
symptomer i andre organsystemer og 
kan fremkomme som bifunn ved radiolo-
gisk undersøkelse på annen indikasjon. 
Dette stiller krav til årvåkenhet og god 
organisering.
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ved al vor lig syk dom (9, 10). Ana ly se ti den  
er per i dag om trent fire ti mer, svar tid vil 
va ri e re med lo gi stikk og and re lo ka le for
hold. PCRhur tig tes ter med re sul tat på 
 un der én time er for ven tet å kom me. Se ro lo
gis ke ana ly ser på vi ser an ti stoff er mot sars
CoV2 og etab le res nå i nors ke la bo ra to ri er. 
Hur tig tes ter som på vi ser an ti gen el ler an ti
stoff mot sarsCoV2 er til gjen ge li ge, men per 
ap ril 2020 ikke kva li tets sik ret (11).

Rønt gen tho rax
Ka pa si tet
Noen sy ke hus har rønt gen la bo ra to ri um  
i til knyt ning til akut mot a ket, men for de 
fles te vil mo bilt rønt gen ap pa rat være mest 
ak tu elt. For de len med å gjø re un der sø kel sen 
der pa si en ten er, er at smit e spred ning inn  
i rønt gen av de lin gen unn gås.

Tek nikk og bil de kva li tet
Kva li te ten på et rønt gen bil de av tho rax –  
og der med for ven tet nyt e – er best hvis 
un der sø kel sen gjø res i to plan stå en de på  
et la bo ra to ri um, og dår ligst hvis den gjø res 
med mo bilt ap pa rat på pa si ent lig gen de 
flat i seng. Et høy ere dia frag ma nivå og 
sub mak si mal in spi ra sjons grad vil kun ne 
il lu de re matglassfortetninger, og man  
må reg ne med re du sert føl som het for på vis
ning av alle ak tu el le funn, in klu dert pleura
væske og kon so li der te for tet nin ger. Bil de 
tat i seng på stue er li ke vel enes te al ter na tiv 
hos al vor lig syke pa si en ter.

Føl som het og funn
Rønt gen tho rax har lav sen si ti vi tet for på vis
ning av matglassfortetninger og kan vise 
«nor ma le» funn tid lig i covid19syk doms 
forlø pet og hos asymp to mat is ke per so ner 
(12, 13).

I et ma te ria le fra Hong kong had de 69 % 
funn på rønt gen tho rax før be hand ling 
(ba se li ne), men 9 % had de funn på rønt gen 
tho rax før po si tiv PCR (14). Sen si ti vi te ten  
for rønt gen tho rax var 69 % og for PCR 91 %. 
Van lig ste rønt gen funn var bi la te ral kon so li
de ring og matglassfortetninger med pe ri fer 
og kau dal dis tri bu sjon. For and rin ge ne var 
mest ut alt 10 – 12 da ger et er symp tom de but. 
Fi gur 1 og fi gur 2 vi ser ty pis ke funn på rønt
gen tho rax ved covid19.

In di ka sjo ner
Pa si en ter med mo de ra te symp to mer skal 
ut re des med bil de dia gnos tikk i tråd med 
ru ti ner for luft veis syk dom. Rønt gen tho rax 
an be fa les imid ler tid ikke som pri mær mo

da li tet for spe si fikk dia gnos tikk av covid19, 
for di et nor malt rønt gen bil de ikke ute luk
ker syk dom men og for di ty pis ke funn hel ler 
ikke er spe si fik ke nok til å be kref te den. 
Rønt gen tho rax kan li ke vel være in di sert 
med tan ke på diff e ren si al dia gnos tikk.

Hos in ne lig gen de pa si en ter kan et senge
bil de i tid lig sta di um være nyt ig som sam
men lig nings grunn lag for tol king av bil der 
tat se ne re. Hos pa si en ter med al vor lig 
 syk dom vil det være in di sert med senge 
bilder for kon troll av me di sinsk tek nisk 
ut styr (fi gur 3), men det er ikke in di sert  
med dag lig, ru ti ne mes sig rønt gen tho rax 
hos sta bi le pa si en ter. I for lø pet av syk dom
men vil det være in di sert med senge bil de 
ved mis tan ke om kom pli ka sjo ner og ved 
opp føl ging og mo ni to re ring av syk doms 
progre sjon.

CT tho rax
Ka pa si tet og til gjen ge lig het
La bo ra to rie ka pa si te ten for CTun der sø kel se 
vil være re du sert for di ren gjø ring et er 
 un der sø kel se av smit et pa si ent er tid kre
vende. Po ten si ell nyt e av un der sø kel sen  
må veies mot be last nin gen som for flyt nin
gen på fø rer en kri tisk syk pa si ent. Gode 
ru ti ner for for flyt ning av pa si en ten gjen
nom sy ke hu set for hind rer smit e. Pa si en ten 
bør ut sty res med kir ur gisk munn bind før 
trans port.

Tek nikk
Hvis in di ka sjo nen er ut bre del se av lun ge syk
dom, er det ikke nød ven dig å be nyt e kon

trast mid del in tra ve nøst. Kon trast mid del 
kan forviske frem stil lin gen av en kel te lun ge
for and rin ger, slik som matglassfortetnin
ger. CTun der sø kel sen må ha god nok kva li
tet og til strek ke lig strå le do se til å frem stil le 
sub til pa to lo gi. Re kon struk sjo ner med tyn
ne og tyk ke re snit med kantforsterkende  
og bløt al go rit me er nød ven dig. Ved lav do se
tek nik ker kan støy ni vå et på høyoppløs
ningsbildene øke be ty de lig på be kost ning 
av geo me trisk opp løs ning. Vi an be fa ler 
der for CTDI (Com puted To mo grap hy Dose 
Index) i stør rel ses or den 5 – 10 mGy.

Ved ut red ning av mis tenk te kom pli ka sjo
ner be nyt es kon trast mid del på in di ka sjon. 
Ved re la tiv kon tra in di ka sjon for kon trast

Fi gur 1  Pa si ent med covid19 inn lagt med re du sert all
menn til stand, tørr hos te og øken de dys pné. Rønt gen 
tho rax tat lig gen de i seng fem da ger et er symp tom
de but vi ser løst met e de for tet nin ger, ty de ligst i høy re 
midt felt.

Fi gur 3  a) Pa si ent med covid19. Rønt gen tho rax tat sit en de i seng med mo bilt ap pa rat 10 da ger et er symp tom
de but vi ser bi la te ra le over vei en de løst met e de for tet nin ger bi la te ralt, ty de ligst pe ri fert. På grunn av øken de 
hy pok si og sli ten het ble pa si en ten in tu bert to da ger se ne re. b) Rønt gen tho rax tat lig gen de i seng 20 da ger et er 
symp tom de but vi ser be ty de lig pro gre sjon med øken de inn slag av kon so li der te for tet nin ger. Det er frem de les 
lite el ler in gen pleuravæske. Bil det vi ser også ven trik kel son de, sen tralt ve ne ka te ter og endotrakealtube.

Figur 2, 4 og 7a på tidsskriftet.no 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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mid del kan spek tralCT (dobbeltenergitek
nikk) be nyt es for å re du se re kon trast mid
del vo lu met og sam ti dig opp nå ade kvat 
bil de kva li tet, for eks em pel for å på vi se 
 lungeemboluser.

Funn
Ty pis ke CTfunn va ri e rer med symp tom 
varig het og kan de les i tre sta di er: en tid lig 
fase, en in ter me di ær fase som strek ker seg 
fra 3 – 5 da ger et er symp tom de but, og en 
sen fa se. Det er ikke all tid funn på CT de 
før s te da ge ne et er symp tom de but. I et 
ma te ria le med symp to ma tis ke, men uspe si
fi ser te pa si en ter had de 56 % nor ma le funn 
på CT in nen to da ger et er symp tom de but 
(12), av ta ken de til 9 % 3 – 5 da ger et er sym
ptom de but og 4 % 6 – 12 da ger et er sym
ptom de but. Funn hyp pig het va ri e rer med 
syk dom mens al vor lig hets grad. Ved før s te 
gangs bil de dia gnos tikk var det nor ma le 

funn hos 18 % i en grup pe pa si en ter med 
ikke al vor lig syk dom, men hos bare 3 % av 
pa si en ter med al vor lig syk dom (15). Ty pis ke 
CTfunn er mul tip le, bi la te ra le matglass
fortetninger med pe ri fer dis tri bu sjon, 
 hyp pigst lo ka li sert i un der lap pe ne. I in ter
me di ær fase er det øken de inn slag av kon 
soli de ring (tet e in fil tra ter) og aff ek sjon  
av fle re lap per samt økt septering med 
bro steins møns ter (cra zy pa ving) som tegn 
på in ter  stiti ell aff ek sjon. I sen fa sen er det 
øken de to tal ut bre del se, men matglassfor
tetninger og kon so li de ring er frem de les 
do mi ne ren de funn (12, 16). Fi gur 4, fi gur 5  
og fi gur 6 vi ser ty pis ke funn på CT i uli ke 
fa ser av covid19.

Ved al vor lig syk doms for løp kan det 
 på vi ses dis tor sjon av lun ge ar ki tek tu ren, 
traksjonsbronkiektasier, for stør re de lym fe
knu ter og pleuravæske. Det e er funn som 
ikke er spe si fik ke for covid19 (17).

Føl som het
Un der sø kel sens sen si ti vi tet i på vis ning av 
covid19pneu mo ni er er an git å være opp til 
97 % (18, 19), og kan da være mer sen si tiv enn 
PCR av prø ve fra øvre luft vei er (18, 20, 21).  
Det er hol de punk ter for at vi rus meng den er 
be ty de lig høy ere i ned re luft vei er enn i øvre 
luft vei er ved covid19pneu mo ni (8, 9). På vis
ning av sarsCoV2RNA ved pneu mo ni bør 
der for om fat e prø ver fra ned re luft vei er (8). 
CTfor and rin ger ble in klu dert som et vik tig 
dia gnos ti kum (ma jor ev i dence) i Hu bei  
et er 12. feb ruar 2020 (22). Rap por ter om 
CTfunn før kli nisk symp tom de but (23) er 
bak grun nen for for slag om å be nyt e CT som 
scree ning verk tøy – sam men med PCR – for 
pa si en ter med smit e ri si ko og der det mis
ten kes falskt ne ga tiv PCRtest (24). Ved lav 
pretestsannsynlighet for syk dom har imid
ler tid CT lav po si tiv pre dik tiv ver di (25), og 
to ne an gi ven de mil jø er i Eu ro pa og USA har 
ad vart mot å be nyt e CT som screen ing verk
tøy (2, 4, 26). Tids rom met fra symp tom de but 
til funn på CT er dess uten va ri e ren de, hvil
ket in ne bæ rer at covid19 ikke kan ute luk kes 
med nor mal CT tid lig et er symp tom de but.

Lun ge for and rin ge ne ved covid19 er 
 uspe si fik ke og over lap per med funn ved 
and re akut e in ter sti ti el le pneu mo ni er, 
in klu dert in flu en sa (27, 28). Som til fel dig 
funn på CTun der sø kel se gjort på an nen 
in di ka sjon, bør li ke vel for and rin ge ne un der 
en på gå en de pan de mi føre til snar lig covid
19tes ting.

In di ka sjo ner
CT an be fa les ikke som screen ing verk tøy for 
covid19. CT bør kun bru kes ved pa si en ter 
med uav klar te symp to mer et er sy ste ma  
tisk kli nisk vur de ring. CT kan vur de res  
i før s te lin je ved sig ni fi kan te symp to mer 
som  be hand lings tren gen de dys pné, ved 
ne ga tiv el ler uav klart PCR, når av kla ring av 
smit e har kon se kven ser, ved uav klar te funn 
på rønt gen tho rax samt hos pa si en ter med 
un der lig gen de syk dom mer som dia be tes, 
over vekt og kro nisk lun ge syk dom.

Covid19 kan også de bu te re med ma ge
smer ter, sær lig som akut ab do men kom bi
nert med fe ber (29). Vi an be fa ler år vå ken het 
over for slike aty pis ke symp to mer, og ra dio
lo ger kan vur de re å ut vi de en be stilt CTun
der sø kel se av bu ken med til legg av tho rax  
i sam ar beid med kli nisk lege (29, 30).

Syk dom men kan også pre sen te re seg med 
for vir ring el ler re du sert be visst hets ni vå,  
noe som kan for hind re god inn hen ting av 
smit e el ler ka ran te ne sta tus. Også for den ne 

Fi gur 5  Pa si ent med covid19. CT tho rax syv da ger 
et er symp tom de but vi ser ut bred te bi la te ra le 
matglassfortetninger (hvi te pi ler), bare i li ten grad 
kon so li de ring (sort pil).

Fi gur 6  Pa si ent med Covid19. CT tho rax 20 da ger 
et er symp tom de but vi ser bi la te ra le for tet nin ger 
med pe ri fer og peribronkovaskulær dis tri bu sjon. 
Bronkiektasier (hvit pi ler) og en luft fylt ka vi tet (sort 
pil) i venst re lun ge gir hol de punk ter for or ga ni se ring.

Fi gur 7  b) 16 da ger et er symp tom de but til kom kli nisk mis tan ke om lun ge em bo lis me. CT tho rax med kon trast   
mid del in tra ve nøst vi ser pe ri fe re lungeemboluser bi la te ralt (hvi te pi ler). c) Sam me snit nivå frem stilt i lun ge
vin du vi ser pe ri fe re for tet nin ger både av matglasstype med «cra zy pa ving» (bro steins møns ter) (hvit pil) og 
kon so li der te for tet nin ger (sort pil), mest ut alt på venst re side.
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pa si ent grup pen kan det være ak tu elt å gjø re 
akut CT tho rax un der dråpesmiteregime, 
først og fremst om de li ke vel gjen nom går 
an nen CTun der sø kel se.

Hos pa si en ter med akut lun ge svikt syn
drom (ARDS) kan CT gi nyt ig in for ma sjon 
om til gjen ge lig, ventilerbart lun ge vo lum for 
å op ti ma li se re ven ti le ring (31, 32), og det kan 
være ve sent lig å av kla re even tu el le bullae 
el ler pneu mo tho rax. Hos pa si en ter med 
be kref tet covid19 kan CT være in di sert ved 
mis tan ke om kom pli ka sjo ner som lun ge 
embo lis me el ler su per in fek sjon (fi gur 7) og  
i opp føl ging av uav klar te funn på rønt gen 
tho rax.

Ul tra lyd tho rax
Ved be hov for dia gnos tikk og tap ping av 
pleuravæske er ul tra lyd et vik tig hjel pe 
middel. Ul tra lyd kan også frem stil le for and
rin ger ved covid19pneu mo ni, som subpleu
rale kon so li de rin ger, al ve o læ re kon so li de
rin ger, pleurafortykkelse og Blin jer som 
vi ses som hale for me de ar te fak ter (33, 34). 
Den er ikke eg net til å skjel ne bak te ri ell 
etio lo gi fra vi rus. And re år sa ker til akut 
lun ge svikt syn dromlig nen de symp to mer 

kan også gi til sva ren de for and rin ger på 
ul tra lyd.

Ul tra lyd tho rax kan spille en rol le ved 
te ra pi mo ni to re ring ved kjent syk dom. Even
tu ell CT vil frem stil le dis se for and rin ge ne 
mer ob jek tivt, men en for del ved ul tra lyd er 
at un der sø kel sen kan gjø res ved sen gen hos 
al vor lig syke pa si en ter. Ulem pen er at den ne 
er ope ra tør av hen gig, og en er fa ren ra dio log 
el ler in ten siv lege er nød ven dig for å sik re 
kli nisk me nings ful le un der sø kel ser. Der for 
kan vi ikke gi en ge ne rell an be fa ling av 
den ne me to den.

Ek ko kar dio gra fi
Høy al der, mann lig kjønn, hy per ten sjon, 
an nen kar dio vas ku lær syk dom og dia be tes 
gir økt ri si ko for al vor lig for løp av covid19
in fek sjon (35). Både in fek sjo nen i seg selv  
og lun ge svikt i form av akut lun ge svikt syn
drom, med økt stress og fare for hy pok si,  
gir ri si ko for myo kard ska de og/el ler is ke mi. 
Ved troponinutslipp, aryt mi er og hjer te svikt 
kan ek ko kar dio gra fi være ve sent lig for 
 av kla ring (35), men er bare in di sert når 
den ne har sann syn lig be tyd ning for be hand
lin gen. Man ge pro blem stil lin ger kan av kla

res ved sen gen med hånd holdt ul tra lyd 
appa rat (36). Smit e vern ut ford rin gen er 
minst like stor som ved an nen ul tra lyd 
under sø kel se. Ved hjer te in farkt er in va siv 
dia gnos tikk og be hand ling ak tu elt.

CT og MR av hjer nen
I en re tro spek tiv stu die fra Wu han i Kina 
had de 36 % av hos pi ta li ser te pa si en ter med 
covid19 nev ro lo gis ke symp to mer (37). Van
lig ste symp to mer var akut ce re bro vas ku lær 
syk dom, be visst hets for styr rel ser og skje let 
og mus kel symp to mer. Ho de pi ne og re du
sert smaks og luk te sans var også in klu dert 
blant fun ne ne og var van li ge re hos mer 
al vor lig syke. Ce re bra le for and rin ger som 
ved he mo ra gisk en ce fa lit er også be skre vet 
(38), en al vor lig kom pli ka sjon som kan 
opp stå i for bin del se med in tra kra ni al cy to
kin storm. Dis se stu di e ne ta ler for at covid19 
også kan gi in di ka sjon for in tra kra ni a le 
un der sø kel ser en ten med CT el ler MR, pri
mært med tan ke på be hand lings kre ven de 
is ke mi.

Mot at 14.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 24.4.2020, 
 godkjent 27.4.2020.
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«Hvi le skjær» i pan de mi en må bru kes  
til bedre plan leg ging for de eld ste

Et for mål med å «fla te ut kur ven» for covid-19-pan de mi en er å vin ne tid,  
så hel se ve se net kan for be re de seg. Skrø pe li ge eld re kan ha mye å vin ne på  
at vi bru ker ti den godt.

Jeg ser fem om rå der som kre ver rask 
plan leg ging og be ty de lig inn sats der - 
som vi skal unn gå at pan de mi en blir  
like ka ta stro fal for de eld ste i Norge  

som vi har sett eks emp ler på i and re  
land (1).

Se lek sjon til in ten siv be hand ling
Det er ikke rik tig å ut sett e pa si en ter for 
inn gri pen de og ofte plag som be hand ling 
som ikke er til nytt e for dem. Både in ten siv-
le ger (2) og ge ri a te re (3) har for bil led lig 
på pekt dett e i of ent lig he ten. I beg ge fag -
miljø er er det enig het om at frail ty, som på 
norsk gjer ne over sett es med «skrø pe lig het», 
in di ke rer sann syn lig mang len de nytt e av 
in ten siv be hand ling og er et bedre se lek-
sjons kri te ri um enn al der (4). Skrø pe li ge 
pa si en ter har høy dø de lig het av covid-19 
for di de er skrø pe li ge, ikke for di det er man-
gel på re spi ra to rer. Det gjel der også for dem 
som er blitt skrø pe li ge til tross for at de ikke 
er vel dig gam le. Men skal dett e re son ne men-
tet være gyl dig, må det også kun ne bru kes 
om vendt: Gam le pa si en ter som ikke er skrø-
pe li ge, men der imot spre ke (eng elsk: fit), bør 
ikke nek tes in ten siv- el ler re spi ra tor be hand-
ling på grunn lag av kro no lo gisk al der (5). 
Munt li ge rap por ter fra fle re sy ke hus ty der 
på at man ge nå an ven der kro no lo gis ke 
al ders gren ser for in ten siv be hand ling av 
covid-19-pa si en ter. Hvis kri sen blir pre kær, 
kan vi bli tvun get til å pri ori te re dem som 
har flest gjen stå en de le ve år. Men vi er langt 
fra den si tua sjo nen fore lø pig. Slik for hol -
dene er nå, har vi mu lig het til å intensiv-
behandle dem som har ri me lig sjan se til 
kom me igjen nom det.

Af ten pos ten meld te 6. ap ril at av de snaut 
200 pa si en te ne som er in ten siv be hand let 
for covid-19 i Norge til nå, er få over 70 år (6). 
In ten siv dø de lig he ten er så langt gle de lig 
mye la ve re enn fryk tet. Vi kan håpe det 
skyl des at smitt en i Norge hitt il i li ten grad 
har nådd de eld ste al ders grup pe ne. En al ter-
na tiv og mind re hyg ge lig hy po te se er at 
noen sy ke hus har be gynt å se lek te re som 
om vi al le re de had de en kri tisk man gel på 
in ten siv ka pa si tet. In gen pro gno stis ke fak to-
rer er 100 % tref sik re. Man må for ven te at 

tross god skrø pe lig hets screen ing vil noen 
pa si en ter dø un der in ten siv be hand ling. 
Hvis in ten siv dø de lig he ten er nær null, kan 
det være en mu lig in di ka tor på at se lek sjo-
nen er for streng og at bare de med best 
pro gno se får et til bud.

Pal lia tiv be hand ling
Skrø pe li ge covid-19-syke eld re vil ha høy 
dø de lig het og skal ikke intensivbehandles. 
Der imot er det av kri tisk be tyd ning at de  
får til freds stil len de pal lia sjon. Pa si en ter i ter-
mi nal fa sen av dø de lig for lø pen de covid-19  
kan være sterkt pla get, sær lig av dys pné  
og angst, men også av høy fe ber med utt alt 
ge ne rell syk doms fø lel se. De pal lia ti ve mil -
jøene har pub li sert gode råd (7), men er  
alle med an svar for ter mi nalt syke covid-19-
pa si en ter rus tet til å føl ge dem? Tro lig er 

den pal lia ti ve be hand lin gen både i sy ke hus 
og sy ke hjem av va ri e ren de kva li tet, fra svært 
god – der man har et ak tivt pal lia tivt fag -
miljø og ty de li ge fag li ge for bil der – til gan ske 
dår lig en kel te and re ste der. Mest be kym ret 
er jeg for de som blir covid-19-syke som  
bor hjem me med utt alt skrø pe lig het og  
mye hjem me tje nes ter. Hjem me tje nes ten  
i en kel te nors ke kom mu ner er dess ver re 
pre get av mang len de kon ti nui tet, fag lig 
usik ker het og språk pro ble mer. Slike ste der 
er det usann syn lig at man skal kla re å kom-
bi ne re god lind ren de be hand ling og til freds-
stil len de smitt e vern.

I sin pri ori te rings vei le der skri ver Hel se -
direk to ra tet at covid-19-syke sy ke hjems -
pasien ter i ho ved sak bør for bli i sy ke hjem-
met og at skrø pe li ge hjem me bo en de bør 
be hand les av kom mu na le in stan ser (8). 
For mu le rin ge ne åp ner for at dett e prin sip-
pet kan fra vi kes bl.a. hvis inn leg gel se i sy ke-
hus «vil gi økt livs kva li tet». Det kan være 

svært re le vant i en pal lia tiv sam men heng. 
Det vir ker imid ler tid som de fles te opp fatt er 
rå det som mer ka te go risk enn det er for mu-
lert, og nær sagt for en hver pris vil hol de 
dis se pa si en te ne uten for sy ke hu se ne. Også 
på dett e fel tet vil en av fla ting av pan de mi-
kur ven gjø re at vi kan unn gå de mest bru -
tale pri ori te rin ge ne. Da bør det sies ty de lig 
at inn leg gel se i sy ke hus ikke bare er ak sep -
tabelt, men også an be falt, der som dett e er 
nød ven dig for å opp nå til freds stil len de 
pal lia sjon.

For hol de ne i sy ke hjem
Sars-CoV-2-vi ru set kan spre seg skrem men de 
fort i sy ke hjem og gi høy dø de lig het (9).  
Det er der for av kri tisk be tyd ning å for sø ke  
å hol de smitt en uten for sy ke hjem me ne, ha 
høy test ak ti vi tet, iso le re smitt e de og hol de  
de an satt e smitt e frie. Igjen ty der munt li ge  
og usy ste ma tis ke rap por ter på at for ut set nin-
ge ne for dett e va ri e rer for uro li gen de mye. 
Noen sy ke hjem og kom mu ner har truf et 
ade kva te til tak, mens and re mang ler smitt e-
vern ut styr, har dår lig kon troll på om per so-
na let kan ha vært smitt e eks po nert, og mang-
ler frem for alt ru ti ner for å gi god de mens-
om sorg kom bi nert med ade kvat smitt e vern. 
Dett e siste er svært kre ven de. Gode råd er 
pub li sert (10), men ut ford rin  gene kan ikke 
lø ses på en god måte uten til strek ke lig 
 be man ning med god kom pe tan se.

I sy ke hjem, der pre va len sen av de mens  
er svært høy, kan det lett opp stå si tua sjo ner 
som er etisk tvil som me, på fø rer pa si en te ne 
eks tra li del se og er be las ten de for per so na-
let. Man ge len på smitt e vern ut styr i sy ke -
huse ne har med rett e vakt be kym ring og er 
mye om talt. I sy ke hjem kan slik man gel få 
enda mer dra ma tis ke kon se kven ser, men 
ut styrs man ge len der har ikke fått sam me 
opp merk som het. Sy ke hu se ne har hel dig vis 
fått for sik rin ger om at eks tra ut gif ter som 
føl ge av covid-19-pan de mi en vil bli dek ket. 
Kom mu ne ne må få sam me hand lings rom 
når det gjel der sy ke hjem me ne, og kom mu-
na le le de re må leg ge stiv beint re gel for tolk-
ning og de talj sty ring til side. Nå er det god 
hel se fag lig kom pe tan se, god fag etikk og god 
skjønns ut øv el se som gjel der.

Hvis vi nå får et «hvi le skjær», må det 
 bru kes in ten sivt til å sett e sy ke hjem me ne  
i stand til å møte de ut ford rin ge ne de vil stå 
over for. De tren ger folk, de tren ger kom pe-
tan se, noen av dem tren ger byg nings mes -
sige end rin ger – og de tren ger smitt e vern -
utstyr. Alt dett e has ter.

«Skrø pe li ge pa si en ter har høy 
dø de lig het av covid-19 for di  
de er skrø pe li ge, ikke for di det 
er man gel på re spi ra to rer»

52
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Be søks for bu det i hel se in sti tu sjo ner
Det er lett å be grun ne be søks for bu det. Det 
føl ger lo gisk av mitt for ri ge punkt. Li ke vel 
må vi inn se at vi her står over for to inn byr-
des mot stri den de hen syn der den beste 
ba lan sen bare kan fin nes gjen nom klok 
skjønns ut øv el se. Covid-19-syke pa si en ter har 
dødd uten på rø ren de til ste de for di be søks-
for bu det en kel te ste der er blitt for val tet 
kom pro miss løst. Det kan med fø re så stor 
li del se både for den dø en de og for de på rø-
ren de at det van ske lig lar seg for sva re selv 
om smitt e vern ar gu men te ne er ald ri så 
gode. Nå har Hel se di rek to ra tet pre si sert at 
dø en de nor malt skal få ha på rø ren de hos 
seg også un der pan de mi en (11). Det er bra. 
Det blir en eks tra ut ford ring for per so na let  
å leg ge til rett e for at slikt sam vær kan gjen-
nom fø res med godt smitt e vern, men det må 
være en høyt pri ori tert opp ga ve. Også her 
må «hvi le skjæ ret» bru kes ak tivt til å leg ge 
gode pla ner.

Det er også and re som li der uri me lig 
sterkt un der be søks for bu det. Det er kom - 
met for uro li gen de rap por ter om hvor dan 
pa si en ter med al vor lig de mens får dra ma-
tisk for ver ret uro, for tvi lel se og at ferds for-
styr rel ser for di de blir av skå ret fra å møte 
sine nær mes te uten at det er mu lig for dem 
å for stå år sa ken. Per so ner med de mens har 
blitt nek tet å kom me i sin ek te fel les be gra-
vel se. Det er rap por ter om per so ner som dør 
av and re ting enn covid-19 som ut sett es for 
smitt e vern til tak som for dem er ir re le van te. 
Også her må vi fore ta en klok av vei ning 
mel lom to akt ver di ge, men til dels mot stri-

den de for mål: Sår ba re eld re skal ikke ut set-
tes for unø dig smitt e ri si ko, men sår ba re 
eld re (som ofte uan sett har kort for ven tet 
gjen stå en de le ve tid) skal hel ler ikke ut sett es 
for inn gri pen de til tak som gjør symp tom-
tryk ket fra kro nisk og al vor lig syk dom 
 stør re enn det al le re de er. I en kel te til fel ler 
vil dis pen sa sjon fra be søks for bu det være 
guns tig fra et smitt e vern syns punkt, for di 
det kan gjø re det lett e re å få per so ner med 
de mens til å hol de seg i ro og ikke kom me 
for nær med pa si en ter og per so na le.

Pa si en ter med al vor lig de mens er blant 
sam fun nets sva kes te, uten mu lig het til  
å tale sin egen sak og uten ster ke tals per so-
ner. Vår evne til å gi dem god om sorg også  
i en kri se tid er en in di ka tor på sam funns-
mo ra len. Det rei ses noen di lem ma er som 
kan sy nes ulø se li ge, og der 100 % lik be hand-
ling fra til fel le til til fel le nep pe er øns ke lig. 
De som skal for val te be søks for bu det og  
i gitt e til fel ler gi dis pen sa sjon fra det, tren-
ger ret nings lin jer å støtt e seg til, men også 
nød ven dig åp ning for flek si bi li tet.

For søm mel se av and re til stan der
Til nå har en av de mest be mer kel ses ver di ge 
kon se kven se ne av covid-19-pan de mi en vært 
at and re pa si en ter er «blitt bor te». Dett e er 
sær lig be kym rings fullt for de skrø pe li ge 
eld re, som har høy pre va lens av al vor lig 
or ga nisk syk dom – ikke sjel den iat ro gen – 
der ade kvat be hand ling gir ve sent lig pro-
gno se ge vinst, men der symp to ma to lo gi en 
kan være uty de lig og lett mis for stås som 
«bare et pleie be hov» (12). Det gis man ge 
sig na ler om at folk helst bør hol de seg bor te 
fra sy ke hu se ne nå. Man ge gam le, de res 
fast le ger og le ge vakt le ger kvi er seg for  
å be nytt e spe sia list hel se tje nes ten, dels på 
grunn av smitt e frykt og dels på grunn av 
frykt for å være i vei en for mer «ver dig tren-
gen de». Der med blir det enda stør re fare 
enn el lers for at al vor lig og kor ri ger bar 
syk dom for søm mes og av spi ses med in ten -
siver te om sorgs til tak i ste det for ade kvat 
dia gnos tikk og be hand ling.

En in tens pan de mi be kjem pel se over noen 
få må ne der ville be tin get at om trent alle 
and re hen syn ble satt til side. En kon trol lert 
pan de mi ut vik ling, kan skje over fle re år,  
vil være lett e re å hånd te re, men stil ler også 
stør re krav til at vi sam ti dig kla rer å iva re ta 
hel se ve se nets øv ri ge opp ga ver. De skrø pe  lige 
eld re er blant dem som har mest å vin ne på 
et ade kvat hel se til bud, men er også blant 
dem som lett est vil falle uten for. Vi tren ger 
en plan for hvor dan de skal iva re tas mens 
pan de mi en på går.

Mot at 12.4.2020, god kjent 16.4.2020.

TOR GEIR BRUUN WYL LER
t.b.wyller@medisin.uio.no
er spe sia list i ind re me di sin og i ge ria tri, over le ge  
og pro fes sor ved Ge ria trisk av de ling, Oslo uni ver si-
tets sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Be hand ling av mul tip pel skle ro se  
un der covid-19-pan de mi en

Pa si en ter med mul tip pel skle ro se be hand les ofte med im mun sup pres si ve 
me di si ner og har ofte funk sjons svikt el ler and re syk dom mer. De kan der for 
ha økt ri si ko for al vor lig for løp av covid-19 hvis de blir smit et av sars-CoV-2-
vi rus. Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for mul tip pel skle ro se har ut ar bei det 
an be fa lin ger for be hand ling av syk dom men un der pan de mi en.

Be hand lin gen av mul tip pel skle ro se 
(MS) har end ret seg be ty de lig de siste 
åre ne. Me di ka men te ne som nå bru
kes, kan bremse syk doms ut vik lin gen 

i be ty de lig grad, men den im mun dem pen de 
be hand lin gen kan også på vir ke for lø pet av 
covid19. Me di ka men te nes virk nings me ka
nis me va ri e rer, og der med sann syn lig vis 
også ri si ko en for uhel di ge ef ek ter ved even
tu ell smit e med sarsCoV2vi rus. Vi vil her 
opp sum me re an be fa lin ge ne fra Na sjo nal 
kom pe tan se tje nes te for mul tip pel skle ro se 
for MSbe hand ling un der pan de mi en. Ved 
be hand lings valg må det gjø res en in di vi 
duell av vei ning av ri si ko for opp blus sing av 
MSsyk dom men, smit e ri si ko og ri si ko for 
al vor lig for løp ved covid19. De fles te pa si en
ter bør kon ti nue re igang sat be hand ling,  
i noen til fel ler med for len get in ter vall mel
lom do se rin ge ne. For de fles te pa si en ter er 
den im mun sup pres si ve ef ek ten av me di ka
men te ne så li ten at det er til strek ke lig med 
de smit e fore byg gen de til ta ke ne som er 
an be falt for be folk nin gen for øv rig.

Sykdomsmodulerende be hand ling
Im mun mo du le ren de og im mun sup pres siv 
be hand ling brem ser syk doms ut vik lin gen 
ved at akk pre get mul tip pel skle ro se (1). 
Pa si en ter med pro gres si ve syk doms for mer 
be hand les også i øken de grad, men har 
 gjen nom gå en de mind re ef ekt (2). Inn til 
ny lig star tet de fles te pa si en ter med me di ka
men ter som har re la tivt li ten ef ekt og lav 
ri si ko (in ter fe ro ner, glatirameracetat og 
teriflunomid), og skif tet til mer ef ek tiv 
te ra pi (fingolimod, natalizumab, kladribin, 
rituksimab, alemtuzumab) der som de fikk 

nye at ak ker el ler tegn til syk doms ak ti vi tet 
ved MRun der sø kel se. For di rask opp start 
med po tent (høy ef ek tiv) be hand ling har 
best ef ekt på lang tids pro gno sen (1), og for di 
ri si ko en ved fle re av dis se me di ka men te ne 
ser ut til å være re la tivt lav, bru kes nå ofte 
høy ef ek ti ve me di ka men ter som før s te 
be hand ling.

Glatirameracetat og in ter fe ronβ gir van lig
vis li ten el ler in gen im mun sup pre sjon. Med 
del vis unn tak av natalizumab, som spe si fikt 
hem mer mig ra sjon av lym fo cyt er fra blod 
til sen tral ner ve sy ste met, er all mer po tent 
MSbe hand ling im mun sup pres siv (ta bell 1). 
Gra den av im mun sup pre sjon va ri e rer imid
ler tid mel lom pre pa ra ter og over tid og er 
hos de fles te li ten el ler mo de rat. Au to log 
he ma to poe tisk stam cel le  behand ling (HSCT) 
og alemtuzumab gir umid del bar til nær met 
full deplesjon av sir ku le ren de T og Bcel ler 
og ut alt im mun sup pre sjon, som er ster kest 
ved stam cel le  behand ling der også and re 
im mun cel ler af  se res.

Im mun sup pre sjo nen av tar grad vis, slik  
at im mun sy ste met hos de al ler fles te er fullt 
re sti tu ert et er få år. Kladribin hem mer  
også både T og Bcel ler for lang tid, men 
ef ek ten er mind re ut alt og im mun sy ste
met vil grad vis re kon sti tue res. An ti stof er 
mot Bcel ler (rituksimab og okrelizumab) 
på vir ker i li ten grad Tcel ler og plas ma cel ler 
og gir der for mind re ut alt akut im mun
sup pre sjon. Et er som pre pa ra te ne van lig vis 
ad mi nist re res med seks må ne ders in ter val
ler, vil imid ler tid im mun sy ste met i mind re 
grad re kon sti tue res, og fore koms ten av 
al vor li ge in fek sjo ner ser ut til å være økt 
sam men lig net med natalizumab (3).

MS-be hand ling og covid-19
Fle re eks pert grup per har på pekt at vi fore 
løpig ikke vet om be hand ling av mul tip pel 
skle ro se på vir ker ri si ko en for å bli smit et 
el ler det kli nis ke for lø pet av covid19 (4 – 7). 
Det er imid ler tid ri me lig å anta at gra den  
av im mun sup pre sjon, ad mi nist ra sjons form 
(in fu sjon på sy ke hus el ler hjem me be hand

ling), be hov for mo ni to re ring (blod og urin
prø ver, kli nis ke kon trol ler) samt ri si ko for 
kraf tig syk doms ak ti vi tet ved be hand lings 
avbrudd (re bound) vil kun ne ha be tyd ning. 
Vår vur de ring av dis se fak to re ne for de uli ke 
MSme di ka men te ne er gjen git i ta bell 1.

I kon sen sus rap por ter har man kon klu  
dert med at pre pa ra te ne med mest ut alt 
im mun sup pre sjon sann syn lig vis er mest 
uguns ti ge ved covid19, uten at det fore lig
ger vi ten ska pe lig evi dens for det e (4–7). Vi 
støt er den ne opp fat nin gen. Teo re tisk kan 
an ti vi ra le el ler an ti in flam ma to ris ke egen
ska per ved en kel te MSme di ka men ter være 
guns ti ge ved sarsCoV2in fek sjon (7). Det e 
un der sø kes for in ter fe ronβ1a, men er fore 
løpig for usik kert til å kun ne vekt leg ges.

Pa si en ter un der be hand ling
Som ho ved re gel an be fa ler vi at iverk sat 
be hand ling kon ti nue res hos pa si en ter med 
at akk pre get mul tip pel skle ro se. For å re du
se re kon tak ten med hel se ve se net kan man 
øke in ter val le ne mel lom do se ring av pre pa
ra ter som ad mi nist re res i sy ke hus.

Det e er sær lig re le vant for natalizumab 
som ad mi nist re res hver fjer de uke, mens de 
and re pre pa ra te ne ad mi nist re res halv år lig 
el ler sjeld ne re. Ob ser va sjons stu di er ty der  
på at be hand lings ef ek ten ikke blir re du sert 
når man øker in ter val le ne mel lom natali
zumabinfusjonene i inn til åte uker (8, 9).  
Vi an be fa ler der for å øke in ter val let til seks 
uker hos kli nisk sta bi le pa si en ter som  
har vært be hand let i minst seks må ne der. 
 Be hand lings av brudd ut over 8 – 9 uker bør 
unn gås, et er som syk doms ak ti vi te ten da 
øker og kan overskyte ni vå et før be hand
lings start (10). Det e skjer hyp pigst hos 
 pa si en ter med stor in flam ma to risk ak ti vi tet 
før opp start av natalizumab, og ras kest hos 
pa si en ter med høy kropps vekt (9).

For rituksimab ser ef ek ten ut til å ved va re 
ut over det van li ge ad mi nist ra sjons in ter val
let på seks må ne der (11). Vi an be fa ler der for 
å øke in ter val let til 9 – 12 må ne der av hen gig 
av tid li ge re be hand lings leng de, syk doms 
akti vi tet samt ni vå er av Bcel ler og IgG hos 

«Som ho ved re gel an be fa ler  
vi at iverk satt be hand ling 
 konti nue res hos pa si en ter 
med at takk pre get mul tip pel 
skle ro se»

«For å re du se re kon tak ten 
med hel se ve se net kan man 
øke in ter val le ne mel lom 
 dosering av pre pa ra ter som 
ad mi nist re res i sy ke hus»
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yng re pa si en ter med at akk pre get mul tip pel 
skle ro se, even tu elt inn til pan de mi en er over 
hos eld re pa si en ter med pro gres siv syk dom. 
Man bør vur de re å ut set e re be hand ling 
med kladribin og alemtuzumab for å hind re 
unø dig im mun sup pre sjon, men det e vil 
av hen ge av pa si en tens syk doms ak ti vi tet  
før be hand lings start, lym fo cyt ver di er, 
 ko mor bi di tet og al der.

Opp start av be hand ling
Ut sat opp start av im mun mo du le ren de 
be hand ling ved mul tip pel skle ro se med 
fører ri si ko for al vor lig nev ro lo gisk ska de  
(1, 12). Be hand lings ut set el se bør der for 
unn gås, også un der covid 19pan de mi en. 
Ri si ko en er størst hos pa si en ter som ved 
dia gno se tids punk tet har man ge og kon
trastladende MRle sjo ner samt infratento
rielle og medullære le sjo ner (12, 13).

Blant de høy ef ek ti ve me di ka men te ne 
skil ler natalizumab seg ut ved at det har li ten 
ge ne rell im mun sup pres siv ef ekt. Som in ter
na sjo na le eks pert grup per an be fa ler også  
vi natalizumab ved opp start av po tent MS 
behand ling un der covid19pan de mi en (4–7). 
Be slut nings fo rum ved tok imid ler tid i 2019 at 
natalizumab ikke kan til bys nye MSpa si en ter. 
En søk nad om unn tak un der pan de mi en 
er sendt til re gio na le fag di rek tø rer.

Hos bæ re re av John Cun ning hamvi rus 
(JCvi rus) gir natalizumab ri si ko for pro gres
siv mul ti fo kal leukoencefalopati. Natalizu
mab er der for van lig vis mind re ak tu ell for 
dis se, selv om for len get do se rings in ter vall 
re du se rer ri si ko en for pro gres siv mul ti fo kal 
leukoencefalopati be ty de lig (14). SarsCoV2 
ser ut til å ha nev ro tro pe egen ska per, og det 
er rap por tert et til fel le av me nin go en ce fa
lit. Det er fore lø pig ukjent om natalizumab 
el ler and re MSme di ka men ter øker ri si ko en 
for covid19en ce fa lit.

For pa si en ter som tren ger høy ef ek tiv 
be hand ling og som ikke kan få natalizu 
mab, vil kladribin og rituksimab være mest 
ak tu el le, et er som fingolimod ikke er god
kjent av Be slut nings fo rum og alemtuzumab 
gir lang va rig og be ty de lig im mun sup pre
sjon og re la tivt hyp pig al vor li ge bi virk nin
ger (15). Rituksimab gir over hyp pig het av 
bak te ri el le in fek sjo ner, mens kladribin gir 
over hyp pig het av her pes zoster. Vi an ser  
at beg ge er for svar li ge hos pa si en ter som 
ikke har kjent in fek sjons ten dens el ler 
 im mun svikt.

Vak si ne re spons
Ev nen til å re spon de re på vak si na sjon kan 
ha stor be tyd ning der som en vak si ne mot 
sarsCoV2 blir til gjen ge lig. Interferonprepa

rater og glatirameracetat svek ker ikke 
 re spon sen mot se song in flu en sa vak si ne (16). 
Natalizumab har li ten el ler in gen inn virk
ning på vak si ne re spons (16, 17), mens okre
lizumab og sann syn lig vis også rituksimab 
re du se rer vak si ne re spons hos MSpa si en ter  
i be ty de lig grad (18). Alemtuzumab og 
kladribin har for bi gå en de im mun sup pres
siv ef ekt som kan re du se re ef ek ten av 
vak  sine i ti den et er vak si na sjon, men det 
ser li ke vel ut til at fler tal let av pa si en ter 
re spon de rer på vak si ne få må ne der et er 
be hand ling med alemtuzumab (19).

MS-at ak ker
Al vor li ge MSat ak ker bør for trinns vis 
 be hand les i pa si en tens hjem med per oral 
metylprednisolon (Medrol). Der som pa si en
ten de siste 14 da ge ne har vært på ste der 
el ler i si tua sjo ner med stor ri si ko for sars
CoV2smit e, bør ters ke len være høy for  
å star te metylprednisolonkur.

Opp føl ging
For å hind re smit e over fø ring bør le ge 
kontakt, blod prø ver og MRun der sø kel ser 
 be gren ses til det som kan ha te ra peu tisk 
kon se kvens. De fles te kon trol ler kan i den ne 
unn taks si tua sjo nen gjen nom fø res te le fo
nisk. MRkon trol ler bør be gren ses til pa si en

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Ta bell 1  Be tyd nings ful le egen ska per ved uli ke be hand lings al ter na ti ver be nyt et ved mul tip pel skle ro se un der covid19pan de mi en. Ta bel len re pre sen te rer for fat er nes 
vur de rin ger me dio ap ril 2020, ba sert på kunn skaps grunn laget pre sen tert i ar tik ke len.

Effekt mot 
multippel 
sklerose

Immunsuppresjon 
forårsaket av 
behandlingen

Overskytende 
sykdomsaktivitet 
ved seponering 
(rebound)

Starte behand-
ling under covid-
19-pandemien

Kontinuere 
 behandling 
 under covid-
19-pandemien

Behov for 
blodprøver 
under 
behandling

Glatirameracetat Liten Nei Nei OK OK Nei

Interferoner Liten Nei Nei OK OK Sjelden

Teriflunomid Liten Liten Nei OK OK (vær obs på 
granulocytopeni)

Hyppig

Dimetylfumarat Mellomstor Liten Nei OK OK (vær obs  
på lymfopeni)

Sjelden

Fingolimod Mellom
stor/stor

Moderat Ja Vurder alternativ OK (vær obs  
på lymfopeni)

Sjelden

Natalizumab Stor Liten Ja OK (JCV negativ) OK, intervaller 
kan forlenges

Sjelden

Rituksimab 
Okrelizumab

Stor Langvarig moderat Nei Vurder alternativ Vurder å utsette Sjelden

Kladribin Stor Langvarig moderat Nei Vurder alternativ Vurder å utsette Sjelden

Alemtuzumab Stor Stor, avtagende Nei Nei Vurder å utsette Hyppig

Autolog hemato
poetisk stamcelle
transplantasjon

Stor Svært stor, 
 avtagende

Nei Nei Ikke aktuelt Hyppig 
initialt
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ter med be grun net mis tan ke om at akk, der 
det e ikke er åpen bart ut fra kli nis ke funn.

For fle re av me di ka men te ne er det an be
falt re gel mes si ge blod prø ver, blant an net for 
å over vå ke ni vå et av lym fo cyt er og gra nu lo
cyt er. Be ho vet for det e bør i den ne unn
taks si tua sjo nen vur de res hos den en kel te 
pa si ent. Hos pa si en ter som i fle re år har 
vært sta bi le både i kli nisk pre sen ta sjon og 
ut fra la bo ra to rie prø ver, kan nyt en være 
mind re enn ri si ko en for smit e over fø ring 
ved prø ve ta king. Det er nep pe be hov for  
å mo ni to re re le ver prø ver hver 14. dag hos 
alle pa si en ter ved opp start av teriflunomid, 
et er som ri si ko en for al vor lig le ver ska de er 
svært li ten.

Pa si en ter som har fåt alemtuzumab,  
skal i ut gangs punk tet mo ni to re res med 
blod og urin prø ver hver må ned i fire år for  
å av dek ke se kun dær au to im mu ni tet (au to
im mun tyreodit, trom bo cy to pe ni, glome
rulonefrit). Slike bi virk nin ger fore kom mer 
svært sjel den de før s te må ne de ne et er 
in fu sjon, og pa si en te ne er da også mest 
immunsupprimerte. Det kan der for være 
for nuf tig å av stå fra ru ti ne blod prø ver de 
før s te 4 – 5 må ne de ne et er in fu sjon. Pa si en
ten må da in for me res om å søke rask kon

takt med lege ved symp to mer som blød
nings ten dens og ut alt syk doms fø lel se.

Hauge og med ar bei de re rap por ter te ny lig 
om en rituksimabbehandlet MSpa si ent som 
ut vik let akut lun ge svikt, og der sarsCoV2 
ble på vist i bronkialskyllevæske, men ikke  
i nasofarynksprøver (20). Selv om år saks sam
men hen gen mel lom MSbe hand lin gen og 
covid19for lø pet er uvisst, il lust re rer ka sui
stik ken vik tig he ten av dia gnos tisk år vå ken
het og at uven te de for løp kan fore kom me.

Ar beid og iso la sjon
For de fles te MSpa si en ter vil det være 
 til strek ke lig å føl ge Hel se di rek to ra tets 
 ret nings lin jer for smit e fore byg ging, og 
be hand lin gen er ikke til hin der for å ar bei de 
el ler for at de res barn kan gå på sko le el ler 
bar ne ha ge. Til ret e leg ging av ar beid el ler 

and re sær skil te smit e fore byg gen de til tak 
kan være ak tu elt for mind re pa si ent grup per. 
Det e gjel der sær lig pa si en ter som har blit 
be hand let med au to log he ma to poe tisk 
stam cel le be hand ling de siste seks må ne 
dene el ler alemtuzumab de siste tre må ne
de ne el ler har ved va ren de lymfopeni ut over 
det e. Tids gren se ne er ikke ab so lut e, men 
av hen ger av pa si en tens al der og ko mor bi di
tet. For stam cel le trans plan ta sjon må man 
også vur de re kon di sjo ne rings re gi met, som 
va ri e rer mel lom be hand lings ste der. Sær 
skilte smit e fore byg gen de til tak kan også 
være ak tu elt for pa si en ter som bru ker dime
tylfumarat el ler fingolimod og som har 
lymfocytall un der til taks gren se ne (0,5 · 109/l 
for dimetylfumarat og 0,2 · 109/l for fingoli
mod) samt pa si en ter som har fåt kladribin, 
rituksimab el ler okrelizumab de siste 6 – 12 
må ne de ne og som har be tyd nings full 
 ko mor bi di tet (kols, hjer te syk dom, kreft, 
dia be tes, hy po gam ma glo bu li ne mi el ler 
an nen im mun svikt), sær lig der som de er 
over 50 – 55 år og har be ty de lig funk sjons
svikt.

Mot at 15.4.2020, god kjent 22.4.2020.
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Kan vi red de fle re liv?

Psy ko tisk de pre sjon re pre sen te rer en be ty de lig ri si ko for selv mord. Vår gjen
nom gang av vars ler et er selv mord vi ser at symp to mer på psy ko tisk de pre
sjon ofte be skri ves, men er blit opp fat et som noe an net. Det er av gjø ren de 
at den ne po ten si elt livs tru en de til stan den opp da ges og be hand les.

Si den var sel ord nin gen et er spe sia list
hel se tje nes te lo ven § 33a ble etab lert  
i 2010, har Sta tens hel se til syn mot at 
og hånd tert 4 505 vars ler. 2 113 kom 

fra psy kisk hel se vern og tverr fag lig spe sia li
sert rus be hand ling, og over halv par ten av 
dis se ble av slut et et er inn le den de un der 
søkel ser. De fles te vars ler gjel der selv mord 
el ler selv mords for søk. Det kan se ut til at det 
fore lig ger util strek ke lig dia gnos tisk kom pe
tan se på psy ko tisk de pre sjon.

Det helt grunn leg gen de i all hel se hjelp er 
at pa si en tens til stand og be hand lings be hov 
av kla res så raskt som mu lig. Ube hand let 
al vor lig de pre sjon har dår lig pro gno se (1). 
Med rik tig og in di vi du elt til pas set be hand
ling vil imid ler tid pro gno sen van lig vis være 
ve sent lig bedre. I vår gjen nom gang av vars
ler har vi fun net en rek ke eks emp ler på at  
de som har kart lagt og vur dert pa si en te ne, 
til sy ne la ten de har mang let til strek ke lig 
kunn skap om psy ko tisk de pre sjon. I noen 
sa ker fant vi at så godt som alle kjer ne sym
pto mer på psy ko tisk de pre sjon var be skre
vet – uten at dia gno sen ble stilt. De sa ke ne vi 

har un der søkt, for de ler seg jevnt på uli ke 
hel se fo re tak i hele lan det. I de fles te sa ke ne 
har pa si en ten vært be hand let av man ge 
fag per so ner, in klu dert psy kia te re og psy ko
log spe sia lis ter. Ofte har pa si en ten vært  
i be hand ling over fle re uker, både po li kli
nisk og i døgn av de ling.

Ut red ning og ri si ko vur de ring
Al vor lig de pre sjon med psy ko se symp to mer 
er un der dia gnos ti sert og un der be hand let 

(2). Grub ling, angst og ir ri ta sjon kan være 
frem tre den de, i til legg til de van li ge symp to
me ne som ide er om skyld, skam og so ma
tisk syk dom. Man ge gan ger er det van ske lig 
for pa si en ten å snakke med and re om hvor
dan de har det, og de for tel ler ikke spon tant 
om symp to me ne. Selv om dis se ide ene 
iden ti fi se res, blir den psy ko tis ke kva li te ten 
ved dem ofte ikke av dek ket (3). En norsk 
stu die har de mon strert hvor dan im pul si vi
tet hos dis se pa si en te ne ut gjør en be ty de lig 
ut ford ring i kart leg ging av selv mords ri si ko 
(4), idet pa si en ter kan hand le på en psy ko
tisk im puls med dø de lig ut fall.

Ofte har det vært et mar kant funk sjons fall 
og end ring i væ re må te i lø pet av kort tid hos 
en per son med god funk sjon for ut for sym
ptom de bu ten. I fle re av vars le ne fin ner vi  
en gan ske kort sy ke his to rie, ofte over noen 
få uker, uten en klar ut lø sen de hen del se. 
Pa si en ten kan ha opp søkt fast le gen med 
angst og søvn pro ble mer og fåt for skre vet 
noe be ro li gen de el ler so ve me di sin som ikke 
har hat sær lig ef ekt. Spe si elt har vi mer ket 
oss at sterk angst og agi ta sjon har blit vur
dert og be hand let som en pri mær angst 
lidel se og ikke som en del av et de pres sivt 
syn drom, også et er at de har blit hen vist til 
spe sia list hel se tje nes ten. Det e gjel der sær lig 
hos mann li ge pa si en ter (5) som har sam ti 
dige de pres si ve og psy ko tis ke symp to mer 
med stort funk sjons fall. En ame ri kansk 
un der sø kel se av selv mord i døgn av de lin ger 
og ret et er ut skriv ning, vis te at 60 av 
76  pa si en ter som se ne re tok li vet sit, had de 
sterk el ler eks trem angst og el ler agi ta sjon 
(6). I vars ler har vi set in for ma sjon fra på rø
ren de om at pa si en ter gikk rundt hjem me 
og skrek at de ikke holdt ut.

Psy ko tisk de pre sjon er en så al vor lig, 
tungt vei en de ri si ko fak tor at den ale ne bør 
til leg ges stor vekt. Fra vars le ne ser vi at dis se 
pa si en te ne kan ha svart be nek ten de på 
spørs mål om selv mords tan ker og pla ner. 
Det e er i tråd med funn gjort av Busch og 
med ar bei de re (6), der 78 % av pa si en te ne 
som tok li vet av seg, be nek tet selv mords tan
ker i den siste kom mu ni ka sjo nen de had de 
om det e te ma et før selv mor det. I til legg 

mang ler dis se pa si en te ne ofte man ge av de 
and re ri si ko fak to re ne for selv mord, som 
tid li ge re selv mords for søk, rus pro ble mer 
el ler re la sjons pro ble mer. Vi ser av jour nal
no ta te ne at man ge av pa si en te ne er blit 
vur dert til å ha «lav selv mords fa re».

Be hand lings ni vå et
Vi har er fart at man ge pa si en ter med al vor 
lige de pres si ve og psy ko tis ke symp to mer 
til bys be hand ling po li kli nisk el ler ved åpen 
dis trikts psy kiat risk døgn en het. Vi vil ar gu
men te re for at en dis trikts psy kiat risk po li 
klinikk (DPS) el ler åpen døgn post van lig vis 
ikke vil ha ram mer til å ut re de, be hand le  
og be skyt e pa si en ten på en for svar lig måte  
i den mest al vor li ge fa sen, først og fremst 
grun net økt selv mords fa re. Re tro spek tivt  
ser vi jevn lig at pa si en ter som end te med  
å ta li vet sit, ble be hand let på et be hand
lings ni vå som sann syn lig vis var for lavt.

Det e kan skyl des at noen av pa si en te ne 
frem sto som ro li ge og sam ar beids vil li ge. 
Sterk angst og agi ta sjon kan også ka mu fle re 
de mer al vor li ge un der lig gen de psy ko tis ke 
symp to me ne. Ofte har de gode psy ko so si a le 
for hold rundt seg, og det e bi drar yt er li ge re 
til at man ikke ser dem som al vor lig syke. 
Det er vik tig at hel se per so nel let som vur de
rer be hand lings ni vå et, har kunn skap om at 
psy ko tis ke symp to mer ofte dek kes til ved 
de pre sjon (7).

Grad av sam tyk ke kom pe tan se kan fluk 
tuere hos dis se pa si en te ne. De blir der for 
ofte inn lagt fri vil lig med ram mer som til byr 
util strek ke lig be skyt el se mot selv mord. 
Noen tak ker også nei til til bud om inn leg 
gelse. Det er svært bra å ha fo kus på pa si en
tens au to no mi og re du sert bruk av tvang,  
i tråd med myn dig he te nes fø rin ger, men vi 
vil al li ke vel ad va re om ri si ko en for å un der
vur de re al vor lig hets gra den i pa si en tens 
til stand ved psy ko tisk de pre sjon. I fle re av 
vars le ne der psy ko tisk de pre sjon end te med 
selv mord, had de man ikke vur dert om fare
kri te ri et i psy kisk hel se vern lo ven var opp fylt.

Pa ral lell ut red ning og be hand ling
I de sa ke ne vi har set på, er det van lig vis 
ikke brukt kri te rie ba sert dia gnos tikk el ler 

«I vår gjen nom gang av vars ler 
har vi fun net en rek ke eks em
p ler på at de som har kart lagt 
og vur dert pa si en te ne, til sy ne
la ten de har mang let til strek
ke lig kunn skap om psy ko tisk 
de pre sjon»

«Al vor lig de pre sjon  
med psy ko se symp to mer  
er  under dia gnos ti sert  
og un der  behand let»
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skå rings verk tøy. Noen av pa si en te ne  
har vært i be hand ling i fle re uker uten 
 dia gno se. Man ge av pa si en te ne er pla get 
med angst og søvn pro ble mer som de  
i den akut e fa sen må til bys be hand ling  
for. Å lyt e til pa si en tens his to rie og å bi dra 
til å gi håp al le re de i de før s te mø te ne hø rer 
til god be hand ling. Et vik tig mål er å re du 
sere den ti den per so nen har al vor li ge og 
plag som me symp to mer (7). Be hand ling av 
grunn li del sen og even tu el le ko mor bi de 
til stan der bør igang set es uten opp hold  
når til stan den er opp da get og til strek ke lig 
ut re det.

Lytt til på rø ren de
På rø ren de er en svært vik tig kil de til  
in for ma sjon. Pa si en te ne tar sjel den selv 
ini tia tiv til å opp sø ke hel se tje nes ten, de 
kom mer of test sam men med be kym re de 
på rø ren de. Opp lys nin ger fra på rø ren de  

som in di ke rer al vor li ge symp to mer og 
funk sjons fall, bør til leg ges stor vekt. Vårt 
inn trykk er at hel se per so nell ikke i til strek
ke lig grad har lyt et til el ler vekt lagt in for
ma sjon fra be kym re de på rø ren de når de har 
vur dert til sy ne la ten de ufor ståe li ge end rin
ger hos pa si en ten.

På rø ren de har noen gan ger hel ler ikke  
fåt til strek ke lig støt e og in for ma sjon  
i en kri tisk fase for fa mi li en. I noen sa ker  
har vi set at på rø ren de har fåt en uri me lig 
stor be last ning og mye an svar for å iva re ta 

og pas se på pa si en ter med al vor li ge og 
plag som me symp to mer som be hand les 
hjem me. Vi vil der for un der stre ke at på rø
ren des be hov for in for ma sjon og støt e må 
av kla res fort lø pen de.

Vi de re er det nød ven dig å vur de re hvil ke 
be last nin ger på rø ren de selv opp le ver at  
de har og ha rea lis tis ke for vent nin ger til  
hva de kan bi dra med. Ved mis tan ke om 
el ler er kjent psy ko tisk de pre sjon vil hjem
me  be hand ling som ho ved re gel ikke være 
til rå de lig på grunn av selv mords fa ren.  
Det vil av den grunn være vik tig å set e 
fa mi li en i stand til å ta gode be slut nin ger  
på egne veg ne. Både pa si ent og nær mes te 
på rø ren de må gis til pas set in for ma sjon  
om den ak tu el le til stan den og ri si ko en 
for bun det med den ne, her un der in for ma
sjon om selv mords ri si ko og hva slags 
 be hand ling man an be fa ler i de uli ke sta 
diene av for lø pet (8).

Il lust ra sjon: Ce ci lie Mau rud Bar stad

«Opp lys nin ger fra på rø ren de  
som in di ke rer al vor li ge 
 sympto mer og funk sjons fall,  
bør til leg ges stor vekt»

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Av slut ning
I et pasientsikkerhetsperspektiv bør man 
kart leg ge og ana ly se re hele be hand lin gen, 
hvert en kelt trinn, for å iden ti fi se re mu lig
het for svikt og for bed ring. Er fa rings mes sig 
svik ter det ofte på fle re punk ter når det skjer 
al vor li ge hen del ser. I and re ri si ko ut sat e 
sek to rer, som luft fart og ol je in du stri en, har 
man et sy stem per spek tiv når man skal lære 
av al vor li ge hen del ser.

For å unn gå urea lis tis ke for vent nin ger  
om at alle selv mord kan for hind res, er det 
sam ti dig vik tig å er kjen ne at pa si en ter som 
be hand les i psy kisk hel se vern, vil kun ne  
ta li vet sit uten at det e all tid skyl des svikt  
i hel se tje nes ten.

Mot at 11.12.2019, før s te re vi sjon inn sendt 21.1.2020, 
 godkjent 12.2.2020.

Virk som he te ne har an svar for at alle 
 selv mord el ler al vor li ge selv mords for søk 
blir sy ste ma tisk gjen nom gåt i et er kant, 
med tan ke på læ ring og for bed ring. Det e  
er for ank ret i for skrift om le del se og kva 
litets for bed ring i hel se og om sorgs tje nes
ten § 8e (9), men kjen ne teg ner også god 
fag lig le del se. Sta tens hel se til syn har ut ar
bei det en mal for egen vur de ring som vi  
har bedt hel se fo re tak om å gjen nom fø re 
et er at vi har vur dert var se let (10). Hen 
sikten er å få le de re og hel se per so nell til 
 sam men å re flek te re over egen prak sis for  
å iden ti fi se re hva som gikk galt: Fan get man 
opp symp to me ne, hvor dan vur der te man 
dem og hvil ken kon se kvens fikk vur de rin 
gene for be hand lin gen? Fin nes det til strek
ke lig opp læ ring og kom pe tan se hos de 
an sat e? Fin nes det ru ti ner for spe sia list 
vurde ring?

Gjen nom gang av al vor li ge hen del ser
Det er av gjø ren de at hel se per so nell har 
kom pe tan se til å opp da ge, dia gnos ti se re og 
be hand le den ne til stan den. Rask iverk set ing 
av god, kunn skaps ba sert be hand ling kan 
være liv red den de (8). Det er virk som he te nes 
an svar å sik re at hel se per so nell har nød ven
dig kom pe tan se i fore byg ging av selv mord, 
be hand ling av psy ko tisk de pre sjon og iden ti
fi ka sjon av rea li tets brist. Psy ko tisk de pre sjon 
fore kom mer ikke ofte, og det er der for van s
ke lig for kli ni ke re å få meng de tre ning. Me di
sinsk si mu le ring, de ling av kli nis ke er fa rin
ger og gjen nom gang av ka sui stik ker er eks
emp ler på me to der som kan bi dra til å sik re 
nød ven dig tverr fag lig kom pe tan se. Virk som
he te ne må vi de re etab le re til strek ke li ge 
ram me be tin gel ser, slik at pa si en ter med 
symp to mer på psy ko tisk de pre sjon kan bli 
fan get opp så raskt som mu lig og git for
svar lig be hand ling.

EWA NESS
ewn@helsetilsynet.no
er spe sia list i psy kia tri ved di rek tø rens stab, Oslo 
uni ver si tets sy ke hus og Av de ling for  vars ler og ope
ra tivt til syn, Sta tens hel se til syn.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JON RAG NAR SKOT TE
er psy kia trisk sy ke plei er og  se ni or råd gi ver ved 
Av de ling for vars ler og ope ra tivt til syn, Sta tens 
hel se til syn.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

TORE BUER CHRISTENSEN
er spe sia list i psy kia tri, over le ge ved Psy kia trisk 
av de ling, Sør lan det sy ke hus Aren dal og se ni or råd
gi ver ved Av de ling for vars ler og ope ra tivt til syn, 
Sta tens hel se til syn.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JAN FRED RIK ANDRESEN
er spe sia list i psy kia tri og  di rek tør i Sta tens hel se
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Meldesystemet for bivirkninger er forbedret etter innføring av ny bivirkningsregister- 
forskrift 1. januar i år (1, 2). Med ny forskrift er Legemiddelverkets bivirkningsregister et  
nasjonalt helseregister som kan kobles med data fra andre registre, i likhet med for  
eksempel Medisinsk fødselsregister. Bivirkningsmeldinger fra helsepersonell får økt  
informasjonsverdi, fordi de kan deles og berikes med data fra andre registre.

Bivirkningsregisteret 
Legemiddelverkets bivirkningsregister inneholder meldinger om mistenkte bivirkninger av 
legemidler fra helsepersonell, pasienter og pårørende i Norge. 

 

 

Informasjonen fra registeret inngår i den fortløpende nytte-risikovurderingen som gjøres 
for alle legemidler. Legemiddelverket er ansvarlig for dataene og bruker disse i den  
løpende overvåkingen av alle legemidler som brukes i Norge. 

Bivirkninger meldes ved mistanke. Det er tilstrekkelig at den som melder mener det kan 
være sammenheng med bruk av et eller flere legemidler. Det er ikke krav om at en slik  
sammenheng er bevist.

Utvidet meldeplikt
Vi har grunn til å tro at det har vært en underrapportering av bivirkninger, blant annet 
fordi meldeplikten til nå har vært begrenset til leger og tannleger. Med ny forskrift utvides 
meldeplikten til flere grupper helsepersonell, som farmasøyter, sykepleiere, helsepersonell 
på sykehjem/i hjemmetjenesten og helsesykepleiere (1). 

Det er også ønskelig at helsepersonell melder bivirkninger av legemidler merket med svart 
trekant, samt bivirkninger som har ført til innleggelse eller forlenget sykehusopphold. 

Felles meldesentral
Bivirkninger meldes via melde.no. Dette er en felles meldesentral for uønskede hendelser 
i helsetjenesten hvor flere typer uønskede hendelser meldes samme sted.  

Registrering av fødselsnummer i bivirkningsmeldingene er en viktig forutsetning for å 
kunne koble sammen og dele data med andre registre. Du trenger ikke samtykke fra  
pasienten eller pårørende for å melde inn disse opplysningene til Bivirkningsregisteret. 

Foreløpig er det bare helsepersonell som kan bruke denne tjenesten for å melde  
bivirkninger av legemidler. De regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS)  
behandler meldingene og gir tilbakemelding til den som har meldt. Det vil bli mulig å 
melde bivirkninger av vaksiner på et senere tidspunkt, men inntil videre må disse meldes 
på papirskjema og sendes til Folkehelseinstituttet. 

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 8/20

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Gode helseregistre øker pasientsikker- 
heten. De inneholder opplysninger  
samlet inn fra ulike deler av helse- 
tjenesten og er et viktig grunnlag for  
forskning på årsaker og sammenhenger. 
Dette sørger for nyttig kunnskap som 
kan brukes til å forbedre behandlings- 
metoder og medisiner (3).

Nasjonale helseregistre er lovbestemte 
og landsdekkende register som helse- 
personell er pliktige til å melde opp- 
lysninger til (hjemmel i helseregister- 
loven § 11). 

Personvern
Opplysningene i nasjonale registre er 
knyttet til fødselsnummer og er  
identifiserbare. Derfor er det strenge 
krav til informasjonssikkerhet og person-
vern ved håndtering av data.

Pasienter har rett til informasjon og  
innsyn i egne opplysninger, og rett til 
innsyn i hvem som har fått tilgang til 
disse. Den registrerte i bivirknings- 
registeret kan motsette seg at  
helseopplysninger gjøres tilgjengelig for 
andre enn Legemiddelverket.

Forskning 
Norge har gode helseregistre, men 
tilgangen til sammenstilte data er i dag 
vanskelig og tidkrevende. Kildene er 
spredt på forskjellige registre og platt-
former med ulike søknads- 
prosesser. Helsedataprogrammet, i regi 
av Direktoratet for e-helse, skal  
utvikle Helseanalyseplattformen - en 
sikker felles plattform. Den vil  
forenkle tilgangen og legge til rette for 
analyser på tvers av forskjellige registre 
(4).

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Nytt bivirkningsregister bidrar til økt pasientsikkerhet

•  

•  
 

•  
 Nasjonale helseregistre

Hensikten med bivirkningsregisteret er å ivareta pasientsikkerheten ved å:

avdekke mistanke om uventede, nye eller alvorlige bivirkninger så raskt som mulig 

forsøke å etablere årsakssammenheng mellom mistenkt legemiddel og mulig  
bivirkning 

finne risikogrupper for bivirkninger

•  

•  

•  

Bivirkninger skal meldes ved mistanke om at bruk av ett/flere legemidler har gitt:

dødelige eller livstruende bivirkninger 

bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger, eller 

uventede eller nye bivirkninger (ikke omtalt i preparatomtalen)

Referanser:
1. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-02-15-115?q=Bivirkningsregister  2. https://lege-
middelverket.no/nyheter/nytt-bivirkningsregister-bidrar-til-okt-pasientsikkerhet 3. https://www.fhi.
no/div/datatilgang/om-sentrale-helseregistre/ 4. https://ehelse.no/programmer/helsedataprogram-
met/helseanalyseplattformen

Alvorlige og ukjente bivirkninger av et legemiddel er viktigst å melde.

Bivirkninger klassifiseres som alvorlig når hendelsen har:

 
For at vi skal kunne vurdere en årsakssammenheng er det viktig at du melder så  
fullstendige og nøyaktige opplysninger som mulig. 

 

 

 

Meldingene behandles først på individnivå og blir deretter en del av større analyser på  
populasjonsnivå. Bivirkningssentrene gjør en vurdering av hvor sannsynlig sammen- 
hengen er. Legemiddelverket, Det europeiske legemiddelkontoret (EMA), WHO og lege-
middelfirmaene gjør fortløpende analyser av sine bivirkningsdata. På grunnlag av disse 
analysene kan det være aktuelt å oppdatere legemiddelinformasjonen for å opplyse om 
nye bivirkninger og risikominimeringstiltak.  I de alvorligste tilfellene kan det være aktuelt 
å trekke legemidlet fra markedet.

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 8/20

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

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 helsepersonell hentes 
fra helsepersonellregisteret. 

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

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

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Hva bør en bivirkningsmelding inneholde?

Meld bivirkninger på melde.no

bruksområde for mistenkt legemiddel (indikasjon)
dosering for det mistenkte legemidlet
detaljer om tidsforløp (inkludert varighet av legemiddelbehandling og bivirkninger)
mistanke om eller påvist brukerfeil
opplysninger om andre legemidler brukt samtidig (både reseptbelagte og reseptfrie)
annen samtidig eller underliggende sykdom som kan kan være relevant for  
vurderingen, samt eventuelle relevante differensialdiagnoser
resultater av undersøkelser og tester som er utført for å bekrefte eller avkrefte  
bivirkningen

• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 

Utfyllende informasjon øker nytten av meldingen:

Handelsnavn og batch- eller lotnummer bør inkluderes for biologiske legemidler  
(inkludert vaksiner).

Hva er alvorlige bivirkninger?

medført livstruende sykdom eller død
medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold
gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne/funksjonskapasitet

• 
• 
•  

 

Hva skjer med meldingene?



 

Meldesystemet for bivirkninger er forbedret etter innføring av ny bivirkningsregister- 
forskrift 1. januar i år (1, 2). Med ny forskrift er Legemiddelverkets bivirkningsregister et  
nasjonalt helseregister som kan kobles med data fra andre registre, i likhet med for  
eksempel Medisinsk fødselsregister. Bivirkningsmeldinger fra helsepersonell får økt  
informasjonsverdi, fordi de kan deles og berikes med data fra andre registre.

Bivirkningsregisteret 
Legemiddelverkets bivirkningsregister inneholder meldinger om mistenkte bivirkninger av 
legemidler fra helsepersonell, pasienter og pårørende i Norge. 

 

 

Informasjonen fra registeret inngår i den fortløpende nytte-risikovurderingen som gjøres 
for alle legemidler. Legemiddelverket er ansvarlig for dataene og bruker disse i den  
løpende overvåkingen av alle legemidler som brukes i Norge. 

Bivirkninger meldes ved mistanke. Det er tilstrekkelig at den som melder mener det kan 
være sammenheng med bruk av et eller flere legemidler. Det er ikke krav om at en slik  
sammenheng er bevist.

Utvidet meldeplikt
Vi har grunn til å tro at det har vært en underrapportering av bivirkninger, blant annet 
fordi meldeplikten til nå har vært begrenset til leger og tannleger. Med ny forskrift utvides 
meldeplikten til flere grupper helsepersonell, som farmasøyter, sykepleiere, helsepersonell 
på sykehjem/i hjemmetjenesten og helsesykepleiere (1). 

Det er også ønskelig at helsepersonell melder bivirkninger av legemidler merket med svart 
trekant, samt bivirkninger som har ført til innleggelse eller forlenget sykehusopphold. 

Felles meldesentral
Bivirkninger meldes via melde.no. Dette er en felles meldesentral for uønskede hendelser 
i helsetjenesten hvor flere typer uønskede hendelser meldes samme sted.  

Registrering av fødselsnummer i bivirkningsmeldingene er en viktig forutsetning for å 
kunne koble sammen og dele data med andre registre. Du trenger ikke samtykke fra  
pasienten eller pårørende for å melde inn disse opplysningene til Bivirkningsregisteret. 

Foreløpig er det bare helsepersonell som kan bruke denne tjenesten for å melde  
bivirkninger av legemidler. De regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS)  
behandler meldingene og gir tilbakemelding til den som har meldt. Det vil bli mulig å 
melde bivirkninger av vaksiner på et senere tidspunkt, men inntil videre må disse meldes 
på papirskjema og sendes til Folkehelseinstituttet. 

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 8/20

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Gode helseregistre øker pasientsikker- 
heten. De inneholder opplysninger  
samlet inn fra ulike deler av helse- 
tjenesten og er et viktig grunnlag for  
forskning på årsaker og sammenhenger. 
Dette sørger for nyttig kunnskap som 
kan brukes til å forbedre behandlings- 
metoder og medisiner (3).

Nasjonale helseregistre er lovbestemte 
og landsdekkende register som helse- 
personell er pliktige til å melde opp- 
lysninger til (hjemmel i helseregister- 
loven § 11). 

Personvern
Opplysningene i nasjonale registre er 
knyttet til fødselsnummer og er  
identifiserbare. Derfor er det strenge 
krav til informasjonssikkerhet og person-
vern ved håndtering av data.

Pasienter har rett til informasjon og  
innsyn i egne opplysninger, og rett til 
innsyn i hvem som har fått tilgang til 
disse. Den registrerte i bivirknings- 
registeret kan motsette seg at  
helseopplysninger gjøres tilgjengelig for 
andre enn Legemiddelverket.

Forskning 
Norge har gode helseregistre, men 
tilgangen til sammenstilte data er i dag 
vanskelig og tidkrevende. Kildene er 
spredt på forskjellige registre og platt-
former med ulike søknads- 
prosesser. Helsedataprogrammet, i regi 
av Direktoratet for e-helse, skal  
utvikle Helseanalyseplattformen - en 
sikker felles plattform. Den vil  
forenkle tilgangen og legge til rette for 
analyser på tvers av forskjellige registre 
(4).

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Nytt bivirkningsregister bidrar til økt pasientsikkerhet

•  

•  
 

•  
 Nasjonale helseregistre

Hensikten med bivirkningsregisteret er å ivareta pasientsikkerheten ved å:

avdekke mistanke om uventede, nye eller alvorlige bivirkninger så raskt som mulig 

forsøke å etablere årsakssammenheng mellom mistenkt legemiddel og mulig  
bivirkning 

finne risikogrupper for bivirkninger

•  

•  

•  

Bivirkninger skal meldes ved mistanke om at bruk av ett/flere legemidler har gitt:

dødelige eller livstruende bivirkninger 

bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger, eller 

uventede eller nye bivirkninger (ikke omtalt i preparatomtalen)

Referanser:
1. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-02-15-115?q=Bivirkningsregister  2. https://lege-
middelverket.no/nyheter/nytt-bivirkningsregister-bidrar-til-okt-pasientsikkerhet 3. https://www.fhi.
no/div/datatilgang/om-sentrale-helseregistre/ 4. https://ehelse.no/programmer/helsedataprogram-
met/helseanalyseplattformen

Alvorlige og ukjente bivirkninger av et legemiddel er viktigst å melde.

Bivirkninger klassifiseres som alvorlig når hendelsen har:

 
For at vi skal kunne vurdere en årsakssammenheng er det viktig at du melder så  
fullstendige og nøyaktige opplysninger som mulig. 

 

 

 

Meldingene behandles først på individnivå og blir deretter en del av større analyser på  
populasjonsnivå. Bivirkningssentrene gjør en vurdering av hvor sannsynlig sammen- 
hengen er. Legemiddelverket, Det europeiske legemiddelkontoret (EMA), WHO og lege-
middelfirmaene gjør fortløpende analyser av sine bivirkningsdata. På grunnlag av disse 
analysene kan det være aktuelt å oppdatere legemiddelinformasjonen for å opplyse om 
nye bivirkninger og risikominimeringstiltak.  I de alvorligste tilfellene kan det være aktuelt 
å trekke legemidlet fra markedet.

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 8/20

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

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 helsepersonell hentes 
fra helsepersonellregisteret. 

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

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

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Hva bør en bivirkningsmelding inneholde?

Meld bivirkninger på melde.no

bruksområde for mistenkt legemiddel (indikasjon)
dosering for det mistenkte legemidlet
detaljer om tidsforløp (inkludert varighet av legemiddelbehandling og bivirkninger)
mistanke om eller påvist brukerfeil
opplysninger om andre legemidler brukt samtidig (både reseptbelagte og reseptfrie)
annen samtidig eller underliggende sykdom som kan kan være relevant for  
vurderingen, samt eventuelle relevante differensialdiagnoser
resultater av undersøkelser og tester som er utført for å bekrefte eller avkrefte  
bivirkningen

• 
• 
• 
• 
• 
•  

• 

Utfyllende informasjon øker nytten av meldingen:

Handelsnavn og batch- eller lotnummer bør inkluderes for biologiske legemidler  
(inkludert vaksiner).

Hva er alvorlige bivirkninger?

medført livstruende sykdom eller død
medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold
gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne/funksjonskapasitet

• 
• 
•  

 

Hva skjer med meldingene?
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En norsk stu die vis te in gen hør sels
ska der hos barn i sko le al der som var 
blitt be hand let med gentamicin som 
ny fød te.

Fors ke re ved Uni ver si tets sy ke hu set Nord-
Norge har un der søkt lang tids ef ek ter av 
gentamicin på hør sel hos sko le barn som 
fikk le ge mid de let i ny født pe rio den (1). De 
fulg te en ko hort med ny fød te som had de 
mot at gentamicin i høy dose (6 mg/kg) 
i pe ri oden 2004‒12. 219 gentamicinekspo-
nerte barn og 33 fris ke barn ble tes tet med 
au dio met ris ke må lin ger, og re sul ta te ne ble 
ana ly sert ba sert på grad av gentamicin-
eksponering og kon fun de ren de fak to rer, 
som fød sels vekt og mel lom øre syk dom. Det 
var in gen for skjel ler mel lom grup pe ne hva 
gjaldt hø re ter skel, hel ler ikke for høy ere 
fre kven ser som an tas å være det mest sen si-
ti ve om rå det for ototoksisk hør sels tap.
‒ Det har vært mye be kym ring rundt 

mu lig ototoksisk ef ekt av gentamicin hos 
ny fød te, men i den ne stu di en fant vi in gen 
hol de punk ter for å be kref te den ef ek ten, 
sier Claus Klin gen berg. Han er over le ge og 

pro fes sor i bar ne syk dom mer og stu di ens 
siste for fat er. Han me ner det er vik tig å 
un der sø ke sik ker het ved me di ka men tell 
be hand ling git til ny fød te, spe si elt me di si-
ner som bru kes så hyp pig som gentamicin. 
Gentamicin er i dag en del av stan dard -
behand ling mot sep sis, også for ny fød te.
‒ Til strek ke lig høye se rum kon sen tra sjo-

ner er nød ven dig for ef ekt. Det kjent at 
høye kon sen tra sjo ner av aminoglykosider 
kan ha en ototoksisk virk ning. Imid ler tid 
har det mang let gode data på ototoksisitet 
hos ny fød te, sier Klin gen berg.

Ar tik ke len er den før s te pub li ka sjo nen 
i dok tor grads pro sjek tet til før s te for fat er 
Dag ny Hem ming sen. Pro sjek tet er et sam -
arbeid mel lom Bar ne av de lin gen og Øre-
nese-hals-av de lin gen ved Uni ver si tets sy ke-
hu set Nord-Norge.

SO FIE PAUS TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Hem ming sen D, Mi kal sen C, Hansen AR et al. 

Hea ring in schoolchildren af ter neo na tal ex po sure 
to a high-dose gentamicin reg i men. Pe dia trics 
2020; 145: e20192373. 

Er gentamicin mind re ototoksisk enn an tatt?

Fra venstre: Claus Klingenberg (barnelege), Dagny Hemmingsen (øre-nese-hals-lege), Camilla Mikalsen 
(audiograf). Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge.

CTscreen ing av røy ke re gir re du sert  
dø de lig het, vi ser stu die.

Lun ge kreft er kreft syk dom men som tar flest 
liv, både i Norge og i ver den. I en mul ti sen-
ter stu die fra Ne der land og Bel gia ble rundt 
13 000 menn og 2 600 kvin ner i al de ren 
50 – 74 år og som var røy ke re el ler tid li ge re 
røy ke re, ran do mi sert til fire lav do se CT- 
under sø kel ser av lun ge ne over fem år el ler 
in gen screen ing (1). Et er ti år var in si den sen 
av lun ge kreft i de to grup pe ne hen holds vis 
5,58 og 4,91 til fel ler per 1 000 per son sår. 
An tall lun ge kreft døds fall var hen holds vis 2,5 
og 3,3 per 1 000 per son år, dvs. en re duk sjon 
på 24 % (ku mu la tiv rate ra tio 0,76; 95 % KI 
0,61 – 0,94; p = 0,01). For kvin ner var re duk sjo-
nen enda stør re, men ikke sta tis tisk sig ni fi-
kant, an ta ke lig pga. an tal let per so ner.

– Den ne stu di en vi ser at vi nå har so lid 
evi dens for at CT-screen ing kan re du se re 
dø de lig he ten av lun ge kreft, sier Haseem 
Ash raf, som er før s te ama nu en sis ved Uni ver-
si te tet i Oslo og over le ge ved Bil de dia gnos-
tisk av de ling, Akershus uni ver si tets sy ke hus.

– Norsk lun ge kreft grup pe ar bei der for å få 
et etab lert et screen ing pro gram for lun ge-
kreft også i Norge, for tel ler Ash raf. Ba sert på 
bl.a. den ne stu di en er det grunn til å tro at 
over 500 liv kan red des fra død av lun ge kreft 
der som alle røy ke re el ler tid li ge re stor røy ke-
re i be folk nin gen gjen nom går lav do se CT-
un der sø kel se av lun ge ne, sier Ash raf.

TOR BJØRN ØY GARD SKOD VIN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 de Ko ning HJ, van der Aalst CM, de Jong PA et al. 

Re duced lung-can cer mor tal i ty with vol ume CT 
screen ing in a ran dom ized tri al. N Engl J Med 2020; 
382: 503 – 13. 

CT-screen ing av  
lun ger red der liv
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En intracytoplasmatisk reseptor i celler 
kan gjenkjenne bakteriesignaler og 
dermed tilpasse infeksjonsresponsen.

Quorumsansing (på engelsk quorum sen
sing, QS) er kjemiske signaler som bakterier 
sender til hverandre. Disse signalene kan 
variere både kvantitativt og kvalitativt i   
løpet av bakteriers vekst. I en tet vekst kan 
signalene få bakterier til å danne en biofilm 
som mer eller mindre beskyter dem mot 
antibiotika, f.eks. i luftveier ved cystisk 
 fibrose, i katetre, på tenner og på kirurgiske 
implantater. Våre egne celler har utviklet  
en evne til å sanse disse signalene og inn-
rete sin infeksjonsmotstand eter dem, slik 
at responsen tilpasses infeksjonen, så den 
ikke skyter over målet og skader friskt vev.

En ny studie har kartlagt hvordan en 
transkripsjonsfaktor i cellene, arylhydro-
karbonreseptoren, reagerer på forskjellige 
QS-signaler fra Pseudomonas aeruginosa-

bakterier (1). Cellelinjer, sebrafisklarver og 
mus ble infisert med ulike bakterievarianter 
i tre forskjellige vekstfaser. QS-molekylene 
bandt seg på forskjellige måter og med ulik 
styrke til den ligandbindende lommen 
i arylhydrokarbonreseptoren. Dete førte 
til at noen QS-signaler bidro til å øke verts-
responsen mot infeksjon ved hjelp av et 
genaktiveringsmønster som endret sekre-
sjonsmangfoldet av cytokiner og kjemo-
kiner, og dermed på rekruteringen av gra-
nulocyter til infeksjonsfokus. Andre bakte-
riesignaler hemmet vertsresponsen. Disse 
responsene bidro dermed til å tilpasse 
forsvaret til infeksjonens forløp og skadepo-
tensial. Forskerne bak studien mener at 
kjennskap til disse molekylære mekanis-
mene kan tenkes å lede til spesifikke tera-
pier, avhengige av bakterievariant og infek-
sjonsstadium.

– Denne studien er viktig, sier Fernanda 
Cristina Petersen, som er professor ved 
Institut for oral biologi ved Universitetet 
i Oslo.

Celler kan gjenkjenne bakteriesignaler

Illustrasjon: Science photo library / NTB scanpix

– Vanligvis dreier QS-studier seg om signal-
molekylers rolle for regulering av bakteriell 
virulens og biofilmdannelse, og lite vites om 
deres potensielle kommunikasjon med våre 
egne celler. Oppdagelsen av at arylhydrokar-
bonreseptoren kan binde de tre hovedklas-
sene av QS-molekyler produsert av P. aerugi
nosa, er et viktig steg videre. Andre bakterier, 
også innen human mikrobiota og poten-
sielle humane patogener, produserer QS-
molekyler. Derfor åpner funnene i denne 
studien for mulige nye angrepsmåter mot 
flere typer infeksjoner. Denne kunnskapen 
er spesielt relevant i lys av økende antibio-
tikaresistens, sier Petersen.

HAAKON B. BENESTAD  
UNIVERSITETET I OSLO

LITTERATUR
1 Moura-Alves P, Puyskens A, Stinn A et al. Host moni-

toring of quorum sensing during Pseudomonas 
aeruginosa infection. Science 2019; 366: eaaw1629. 
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Forebyggende medisiner mot migrene 
hos barn bør forbeholdes dem som er 
hardest rammet.

En systematisk oversiktsartikkel og net-
verksanalyse har set på efekten av forebyg-
gende migrenemedisin hos barn (1). I alt ble 
23 kliniske studier med til sammen lit over 
2 000 pasienter gjennomgåt. Legemidlene 
omfatet både antiepileptika, antidepres-
siver, kalsiumkanalblokkere, antihyperten-
siver og kostilskudd, og man skilte mellom 
kortidsefekter (dvs. efekt som oppsto eter 
innen fem måneder) og langtidsefekter.

Bare to medikamenter, propranolol og 
topiramat, hadde signifikant kortidsefekt 
sammenlignet med placebo, med 95 % kon-
fidensintervall på henholdsvis 0,03‒1,17 og 
0,03‒1,15, men prediksjonsverdien var lav. 
Ingen av de forebyggende medisinene 
 hadde signifikant langtidsefekt sammen-
lignet med placebo.
‒ Denne studien støter ikke opp under 

det at noen av de vurderte forebyggende 
medikamentene gir signifikant efekt mot 
barnemigrene, sier Kristian Sommerfelt, 
som er professor og overlege ved Barne- og 
ungdomsklinikken ved Haukeland universi-
tetssjukehus.
‒ Hos de aller fleste barn med migrene  

vil dager med migrene være langt færre enn 
dager uten. Et forebyggende medikament 
vil derimot typisk ha bivirkninger alle dager. 
Propranolol og topiramat kom nærmest en 
forebyggende efekt i studien, men begge 
disse medikamentene gir ofte bivirkninger. 
Man bør derfor være tilbakeholden med 
forebyggende behandling mot migrene hos 
barn, med mindre anfallshyppighet og 
tyngde er stor. Bare da vil en individuell 
tilnærming med flere medikamenter være 
aktuell, sier Sommerfelt.

LISE SKOGSTAD LOFTSGAARD TIDSSKRIFTET

LITTERATUR
1 Locher C, Kossowsky J, Koechlin H et al. Effi-

cacy, safety, and acceptability of pharmacologic 
treatments for pediatric migraine prophylaxis 
a systematic review and network meta-analysis. 
JAMA Pediatr 2020; 174: 341. 

Migrenebehandling 
hos barn

In for ma sjon kan fo re byg ge hjer ne ska der  
fra gul sott hos ny fød te

Ett er at mød re i Ni ge ria fikk in for ma
sjon om tegn på og fa rer ved gul sott 
hos ny fød te, sank fore koms ten av 
kjerneikterus be ty de lig.

I Norge og and re høy inn tekts land er hjer ne-
ska de re la tert til gul sot hos ny fød te, så kalt 
kjerneikterus, svært sjel den, for di vi har gode 
ru ti ner for å fan ge opp og be hand le gul sot 
(1). I Af ri ka sør for Sa ha ra, der imot, er kjer-
neikterus fort sat år sak til man ge til fel ler av 
hør sels tap, ce re bral pa re se og død.

I en stu die med om trent 1 500 ny fød te 
i Ni ge ria ble et un der vis nings pro gram for 
mød re tes tet ut som til tak for å fo re byg ge 
kjerneikterus (2). Pro gram met be sto av 
opp læ ring før og et er fød se len, og mød re ne 
fikk in for ma sjon om den po ten si elt ska de -
lige ef ek ten av gul sot hos ny fød te, om tegn 
de skul le se et er, og om når de skul le opp -
søke hel se ve se net ved gul sot. I til legg ble de 
an be falt å unn gå in ef ek ti ve be hand lings til-
tak og ting som kan ut lø se he mo ly se hos 
barn med glu ko se-6-fos fat-dehydrogenase-
mangel, si den det e er en ut bredt til stand 
i Ni ge ria.

I ti den før in for ma sjons kam pan jen ble 
inn ført, dvs. fra ja nu ar 2014 til mai 2015, 
fore kom kjerneikterus hos 17 % av 843 
 ny fød te som ble inn lagt for gul sot, mot 13 % 
av 659 ny fød te et er at kam pan jen ble inn-
ført, dvs. fra mai til no vem ber 2015. Un der-
veis i stu di en ble det klart at man ge mød re 
ikke had de fåt in for ma sjon, selv et er at 
kam pan jen var inn ført. Der for sam men lig-

net fors ker ne 338 ny fød te av mød re som 
had de fåt in for ma sjon både før og et er 
fød sel, med 215 ny fød te av mød re som ikke 
had de fåt noen in for ma sjon. An de len 
 ny fød te med kjerneikterus var da hen holds-
vis 1,5 % og 29 % i de to grup pe ne. Spe si elt ved 
hjem me føds ler var det stor for skjell i fore-
komst mel lom barn av mød re som had de 
fåt in for ma sjon, og de som ikke had de.

Post hoc-de sig net på ana ly sen er en svak-
het, inn røm mer for fat er ne, som li ke vel 
me ner at stu di en vi ser at ef ek ten av god 
in for ma sjon kan være be ty de lig, blant an net 
for di for sin ket kon takt med hel se ve se net 
var den vik tig ste pre dik to ren for ska de lig 
gul sot.

– Noe av det vik tig ste man kan gjø re for 
å unn gå kjerneikterus, er å sør ge for at barn 
med gul sot straks tas imot ved av de lin gen 
de ble skre vet ut fra, kom men te rer Thor 
Wil ly Ruud Hansen, pro fes sor eme ri tus 
i bar ne syk dom mer ved Uni ver si te tet i Oslo 
og tid li ge re over le ge ved Ny født in ten siv -
avde lin gen på Riks hos pi ta let.

– Er fa rin ge ne fra Norge, Eng land og Ni ge-
ria har det til fel les at for eld re ne kan og må 
in vol ve res, sier Ruud Hansen.

KRIS TOF FER BROD WALL

LIT TE RA TUR
1 Gul sot. I: Pe dia tri vei le der. Norsk bar ne le ge for -

ening.  Lest 11.3.2020.
2 Wenn berg RP, Oguche S, Imam Z et al. Ma ter nal 

in struc tion about jaundice and the in ci dence  
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BAK GRUNN
De fles te pa si en ter ved nors ke sy ke hus får ru ti ne mes sig 
ett el ler fle re pe ri fe re ve ne ka tet re. Et pe ri fert ve ne ka te ter 
reg nes som ufar lig, men kan gi lo kal in fek sjon, med 
blod strøms in fek sjon og sep sis som føl ge. God prak sis 
ved inn sett ing og stell av slike ka tet re er av stor be tyd
ning for å hind re in fek sjon.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
I den ne stu di en pre sen te res nors ke data fra One Mil li on 
Glo bal Catheters Study, der man eva lu er te prak sis med 
pe ri fe re ve ne ka tet re ved 419 sy ke hus i 51 land. To nors ke 
sy ke hus sam let data fra me di sins ke og kir ur gis ke sen ge 
 pos ter én dag i no vem ber 2014 (Sy ke hu set Lev an ger)  
og én dag i feb ruar 2015 (St. Olavs hos pi tal). Fag ut vik
lings sy ke plei e re re gist rer te ob ser va sjo ner av inn stikks
sted, ban da sje, do ku men ta sjon og in di ka sjon.

RE SUL TA TER
Vi eva lu er te 136 pe ri fe re ve ne ka tet re hos to talt 121 pa si en
ter. Vi fant 44 (32,4 %) ka tet re med uli ke kli nis ke pro ble
mer som smer ter, rød het el ler he vel se rundt inn stikks
ste det, kateterdislokasjon el ler blod i in fu sjons sett et. 
To talt 50 pe ri fe re ve ne ka tet re (36,8 %) var ikke i bruk, 
hver ken til me di ka men ter el ler væs ke på ak tu ell dag.  
I 93 av 131 til fel ler (71,0 %) var ve ne ka tet re ne ikke do ku
men tert til sett siste døgn.

FOR TOLK NING
Stell og opp føl ging av ve ne ka tet re kan for bed res be trak
te lig. Fore koms ten av ubruk te pe ri fe re ve ne ka tet re var 
be ty de lig, og mang len de do ku men ta sjon var ut bredt.

STI AN LY DER SEN
Re gio nalt kunn skaps sen ter for barn og unge –  
psy kisk hel se og bar ne vern

Institutt for psy kisk hel se
NTNU

ERIK SOL LI GÅRD
Institutt for sir ku la sjon og bil de dia gnos tikk
NTNU

Kli nikk for ane ste si og in ten siv me di sin
St. Olavs hos pi tal

JAN KRIS TI AN DAM ÅS
Senter for mo le ky lær in flam ma sjons forsk ning
Institutt for kli nisk og mo le ky lær me di sin

NTNU
Geminisenter for sep sis forsk ning

Av de ling for in fek sjons syk dom mer
St. Olavs hos pi tal

LISE TUSET GU STAD
Sy ke hu set Lev an ger
Hel se NordTrøn de lag
Institutt for sir ku la sjon og bil de dia gnos tikk
NTNU
Geminisenter for sep sis forsk ning



776 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  8,  2020;  140

ORIGINALARTIKKEL

HO VED FUNN
Ved eva lue ring av 136 pe ri fe re 
ve ne ka tet re på to vil kår li ge da ger 
ved to nors ke sy ke hus var 36,8 % ikke 
i bruk på un der sø kel ses da gen og 
71,0 % var ikke do ku men tert til sett 
siste døgn.

Fore koms ten av fle bitt var på 22,1 %.

Fle bitt, lek ka sje, kløe un der ban 
dasjen, blod i in fu sjons sett et el ler 
dis lo kert ve ne ka te ter fore kom  
i 32,4 % av til fel le ne.

Pe ri fe re ve ne ka tet re er hyp pig i bruk 
ved nors ke sy ke hus for å ad mi ni
stre re in tra ve nø se væs ker, me di ka
men ter og blod pro duk ter (1). I 
Norge re gist re res det ikke hvor 
man ge pa si en ter som får et pe ri

fert ve ne ka te ter, hvor man ge ka tet re hver pa
si ent får el ler hvor len ge dis se blir lig gen de. I 
2017 var det ca. to mil li o ner pa si ent inn leg gel
ser på nors ke so ma tis ke sy ke hus (2). Ba sert på 
inn hen tet inn kjøps sta tis tikk blir det be nytt et 
opp til 3,2 mil li o ner pe ri fe re ve ne ka tet re år lig 
(3). Hvor man ge av dis se som har vært i ak tiv 
bruk, er ukjent, men in ter na sjo na le stu di er 
an ty der at 14 % av ve ne ka tet re ne blir lagt for 
«sik ker hets skyld» (4).

Den van lig ste og mest kjen te kom pli ka sjo
nen ved bruk av pe ri fe re ve ne ka tet re er fle bitt. 
Dett e opp står hos ca. 10 % av pa si en te ne (1, 5), 
og år sa ken kan være kje misk, me ka nisk el ler 
in fek si øs (6). Pe ri fe re ve ne ka tet re kan også 
være en inn gangs port for kateterassosierte 
blod strøms in fek sjo ner (1). Ri si ko en er lav når 
pro se dy rer blir fulgt (7, 8), men kunn ska pen 
om kring dett e er spar som. En over sikts ar tik
kel fra 2006 an slår at in fi ser te pe ri fe re ve ne
ka tet re for år sa ker ca. 0,5 til fel ler av blod
strøms in fek sjo ner per 1 000 ka te ter da ger (8), 
og at 12 – 64 % av dis se for år sa kes av Staphylo-
coccus aureus (6). Geminisenter for sep sis
forsk ning fant at 7,5 % av sep sis til fel le ne med 
S. aureus sann syn lig vis var for år sa ket av pa 
sien tens in tra ve nø se ka te ter (9). Blod strøms
in fek sjon med S. aureus er en al vor lig til stand 
med høy mor bi di tet og mor ta li tet (10). Tatt i 
be trakt ning den høye fore koms ten av pe ri fe re 
ve ne ka tet re i kli nisk prak sis, kan dis se så le des 
ut gjø re en be ty de lig ri si ko for pa si en te ne. Det 
er uklart hvil ke me ka nis mer som for år sa ker 
ka te ter re la tert blod strøms in fek sjon, men 
asep tisk tek nikk ved inn sett ing samt rik tig 

stell og opp føl ging sy nes å være av stor be tyd
ning (11).

I den ne stu di en pre sen te res re sul ta te ne fra 
de to nors ke sy ke hu se ne som del tok i One Mil
li on Glo bal Catheters Study (OMGstu di en), en 
stor in ter na sjo nal pre va lens un der sø kel se av 
for hold rundt bruk av pe ri fe re ve ne ka tet re 
(4). I vår del stu die tes tet vi føl gen de: Har fle
bitt sam men heng med a) pe ri fert ve ne ka te ter 
i bruk (ja/nei), b) pe ri fert ve ne ka te ter som er 
do ku men tert til sett (ja/nei), c) til sølt ban da sje 
(ja/nei), d) løs ban da sje (ja/nei), e) syn lig blod 
i in fu sjons sett (ja/nei) og f) an tall ka te ter  da
ger? Vi øns ket i til legg å se om pe ri fe re ve ne
ka tet re som ikke var i bruk, var do ku men tert 
til sett og om an tall ka te ter da ger had de sam
men heng med ut vik ling av fle bitt.

Ma te ria le og me to de

One Mil li on Glo bal Catheters: PIVC worldwide, 
prev a lence study (4, 12) var ini ti ert av Uni ver
si ty of Wes tern Sydney, Au stra lia. Må let var å 
se på kom pli ka sjo ner og ri si ko fak to rer ved 
bruk av pe ri fe re ve ne ka tet re på ver dens ba sis. 
De del ta ken de 419 sy ke hu se ne i 51 land fikk 
til sendt et stan dar di sert da ta inn sam lings 
skjema ut vik let ved Griffith Uni ver si ty, Au stra
lia (ap pen diks 1).

Stu di en ble god kjent av Griffith Uni ver si ty 
Hu man Re search Ethics Ap pli ca tion (NRS/34/ 
13/HREC). Pro sjek tet ble i til legg vur dert og 
god kjent av Re gio nal ko mi té for me di sinsk og 
hel se fag lig forsk nings etikk, Re gi on Midt 
Norge (REK midt, saksnr. 2014/951). In gen di
rek te per son iden ti fi ser ba re data ble inn hen
tet, og hver pa si ent ga munt lig sam tyk ke ved 
in klu sjo nen.

Re krutt e ring av sy ke hus fore gikk gjen nom 
fag li ge nett verk, hel se or ga ni sa sjo ner, hel se 
depar te ment, le ve ran dø rer av in tra ve nøst ut
styr samt so si a le me di er (4). I Norge ble fag 
direk tø rer for alle re gio na le hel se fo re tak og 
alle sy ke hus kon tak tet via epost. Kun St. Olavs 
hos pi tal og Sy ke hu set Lev an ger re spon der te. 
Først nevn te er et uni ver si tets sy ke hus med 
800 sen ger og an svar for 725 600 inn byg ge re 
i MidtNorge. Sy ke hu set Lev an ger er et lo kal
sy ke hus i Trøn de lag med 265 sen ger og an svar 
for ca. 100 000 inn byg ge re. Data ble inn sam let 
som en pre va lens stu die på en vil kår lig hver
dag i no vem ber 2014 (sy ke hu set Lev an ger) og 
feb ruar 2015 (St. Olavs hos pi tal). Ved St. Olavs 
hos pi tal del tok syv kir ur gis ke og me di sins ke 
sen ge pos ter (156 sen ger). Ved sy ke hu set Lev
an ger del tok samt li ge me di sins ke (66 sen ger) 
og kir ur gis ke sen ge pos ter (60 sen ger).

Stu die po pu la sjo nen be stod av alle pa si en
ter ≥ 18 år med pe ri fe re ve ne ka tet re som var 
til gjen ge lig på ak tu el le sen ge pos ter på scree
n ing da gen. Pa si en ter som var til dia gnos tis ke 
un der sø kel ser på screen ing tids punk tet, ble 
eks klu dert.

To talt 13 fag ut vik lings sy ke plei e re ved de to 
sy ke hu se ne ut før te vur de rin ge ne. Før da ta
inn sam lin gen ble det eng elsk språk li ge skje
ma et (ap pen diks 1) gjen nom gått av del ta 
gende sy ke plei e re for å sik re enig het rundt 
for stå el sen av va riab le ne.

Skje ma et ble ut fylt for hvert ve ne ka te ter og 
in ne holdt: a) bak grunns opp lys nin ger (navn 
på sy ke hus og land, sen ge post, pre va lens dato, 
pa si en tens al der og kjønn), b) klok ke slett og 
dato for inn leg gel se av pe ri fert ve ne ka te ter, 
år sak til ka te ter inn leg gel se, ka te ter mer ke og 
stør rel se, mil jø ved inn leg gel se og ana to misk 
plas se ring, c) kli nis ke ob ser va sjo ner av ve ne
ka te te ret (inn stikks sted, ban da sjens til stand 
og ka te ter til kob lin ger), d) til syn av ka te ter 
siste 24 ti mer do ku men tert i pa si ent kur ve og 
e) in tra ve nøs væs ke og me di si ner gitt på pre
va lens dag. Data ble ført inn i et elek tro nisk 
skje ma.

Pa si ent an svar lig sy ke plei er fikk i ett er kant 
av re gist re rin gen be skjed om å til se, fjer ne 
el ler skifte ut ve ne ka te te ret der som det ga 
 al vor li ge kli nis ke pro ble mer i hen hold til fag
li ge ret nings lin jer.

Be skri ven de sta tis tikk er pre sen tert med 
an tall (n) og an de ler (%) for ka te go ris ke va
riab ler og gjen nom snitt (stan dard av vik, SD) 
for kon ti nu er li ge va riab ler.

En sam le va ria bel for fle bitt (ja/nei) ble de fi
nert som at minst ett av føl gen de kli nis ke pro
ble mer var til ste de: smer te, rød het, he vel se, 
purulens, pal pa bel hard vene for bi inn stikks
sted, strek/rød lin je langs ve nen el ler hardt 
vev 1 cm rundt inn stikks ste det (5). Pe ri fe re 
 ve ne ka tet re i bruk ble ge ne rert som ja/nei ved 
å slå sam men va riab le ne for in tra ve nøs væs ke 
sam me dag og in tra ve nø se me di ka men ter 
sam me dag ba sert på opp lys nin ger i pa si en
tens kur ve/jour nal. Der som ka te te ret hver ken 
ble brukt til in fu sjo ner el ler me di si ner, fikk 
va ria be len ver di en nei.

An tall ka te ter da ger ble be reg net som an tall 
da ger mel lom screen ing dato og inn sett ing. 
Pe ri fe re ve ne ka tet re som var inn satt på 
screen ing dag fikk der med 0 ka te ter da ger.

Vi bruk te en tonivå, blan det lo gis tisk re gre
sjons mo dell med fle bitt som av hen gig va ria
bel, hy po te se va riab le ne (en av gan gen) som 
uav hen gig va ria bel og pa si ent som til fel dig 
ef ekt. Mo del len tok høy de for av hen gig het 
mel lom fle re ve ne ka tet re hos sam me pa si ent. 

Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Det ble gjort en sen si ti vi tets ana ly se, og to 
 pa si en ter med tre pe ri fe re ve ne ka tet re ble 
ute latt.

Ana ly se ne ble ut ført i Stata ver sjon 15.1 og 
SPSS ver sjon 25.

Re sul ta ter

To talt 136 pe ri fe re ve ne ka tet re ble eva lu ert 
hos 121 pa si en ter for delt på 17 sen ge pos ter, 
me di sins ke og kir ur gis ke, hvor av 63 ved St. 
Olavs hos pi tal og 73 ved Sy ke hu set Lev an ger 
(ta bell 1). Alle ve ne ka tet re ne var av ty pen BD 
Venflon. Det var én pa si ent ved St. Olavs hos
pi tal som tak ket nei til del ta kel se i stu di en. 112 
(92,6 %) av pa si en te ne had de ett ka te ter, mens 
ni (7,4 %) pa si en ter had de to ka tet re. To (1,7 %) 
pa si en ter had de tre pe ri fe re ve ne ka tet re (ta
bell 1), og ka tet re ne satt hovedsaklig på hånd 
og un der arm (ta bell 1). Gjen nom snitt lig an tall 
ka te ter da ger var 1,7 da ger (SD 1,5, va ria sjons
bred de 0 – 7).

To talt 50 (36,8  %) pe ri fe re ve ne ka tet re 
 had de ikke vært i bruk den ak tu el le da gen. 
Do ku men ta sjon på at pe ri fe re ve ne ka tet re 
var til sett de siste 24 ti me ne, var fra væ ren de 
i pa si ent kur ven i 93 av 131 til fel ler (71,0 %). 
Kur ven var ikke til gjen ge lig for de res te ren de 
fem ka tet re ne (ta bell 2). 44 (32,4 %) ka tet re 
var for bun det med pro ble mer som tegn til 
fle bitt, dis lo ka sjon, lek ka sje el ler blod i in 
fusjons sett et. To talt 30 (22,1 %) ve ne ka tet re 
 had de gitt ett el ler fle re tegn til fle bitt og ni 
(6,6 %) to el ler fle re. An tall og an de ler med 
fle bitt ved ut valg te kli nis ke pro ble mer er vist 
i ta bell 3.

Av 30 ve ne ka tet re som had de gitt fle bitt, var 
30,1 % ikke do ku men tert til sett siste døgn, 
mens 5,3 % var do ku men tert til sett. I til legg 
var det fle bitt ved 60,7 % av ka tet re ne med til
sølt ban da sje, mot 25,9 % av dem med ren ban
da sje. Dis se sam men hen ge ne var imid ler tid 
ikke sta tis tisk sig ni fi kant (ta bell 3).

Det var in gen sta tis tisk sig ni fi kant sam men
heng mel lom an tall ka te ter da ger for pe ri fe re 
ve ne ka tet re og ut vik ling av ett el ler fle re fle
bittegn (p = 0,65). In gen av ve ne ka tet re ne med 
lengst lig ge tid (5 – 7 da ger) had de gitt tegn til 
fle bitt.

Dis ku sjon

På en vil kår lig og uan meldt dag ved to nors ke 
sy ke hus fant vi pro ble mer som pasientrap
portert smer te og syn li ge kli nis ke tegn som 
rød het, he vel se, lek ka sje el ler blod i in fu sjons

sett ved 32,4 % av alle pe ri fe re ve ne ka tet re, og 
31,7 % had de til søl te el ler løse ban da sjer. Mang
len de do ku men ta sjon på at ve ne ka te te ret var 
til sett i lø pet av de siste 24 ti me ne, var ut bredt 
(71,0 %).

An be falt lo ka li sa sjon for pe ri fe re ve ne ka te
t re er un der arm (13). For de to nors ke sy ke 
huse ne var hån den det do mi ne ren de inn
stikks ste det (52,2 %), mens res ten av Eu ro pa 

føl ger en an be falt plas se ring der un der arm 
står for en høy ere an del (34 %) enn hånd (29 %) 
(4). I vår stu die var 18,4 % av de pe ri fe re ve ne
ka tet re ne inn lagt i hånd ledd el ler al bue. Dett e 
er uøns ke de lo ka li sa sjo ner, da be ve gel se av 
ledd gir mer ir ri ta sjon i åre veg gen (13).

I stu di en fant vi en re la tivt høy pre va lens av 
fle bitt (22,1 %). Til sam men lig ning rap por te rer 
OMGstu di en en pre va lens på 10 %, der Asia 

Ta bell 1  Be skri ven de sta tis tikk for 136 vur der te pe ri fe re ve ne ka tet re hos 121 pa si en ter på to nors ke sy ke hus en 
dag i no vem ber 2014 (Sy ke hu set Lev an ger) og en dag i feb ruar 2015 (St. Olavs hos pi tal). SD = stan dard av vik

St. Olavs 
hospital

Sykehuset  
Levanger Totalt

Antall pasienter 54 67 121

Alder: gjennomsnitt (SD) 72 (17,7) 63 (18,5) 68,5 (18,1)

Kjønn: kvinne, n (%) 28 (44,4) 28 (38,4) 56 (41,2)

Antall venekatetre 63 73 136

Medisinsk sengepost 12 43 55

Kirurgisk sengepost 51 30 81

Antall kateterdager

Median (variasjonsbredde) 1 (0 – 7) 1 (0 – 4) 1 (0 – 7)

Gjennomsnitt (SD) 2 (2,1) 1,3 (1,1) 1,6 (1,7)

Ta bell 2  Pre va lens av kli nis ke pro ble mer, mang len de do ku men ta sjon og ban da sjens til stand blant 136 pe ri  fere 
ve ne ka tet re på en vil kår lig dag ved Sy ke hu set Lev an ger (no vem ber 2014) og St. Olavs hos pi tal i hen holds vis 
 (februar 2015).

Variabler Antall (%)

Venekateter med ett eller flere problemer1 44 (32,4)

Pasientrapportert smerte/ømhet ved palpering 18 (13,2)

Rødhet > 1 cm fra innstikkssted 14 (10,3)

Hevelse > 1 cm fra innstikkssted 5 (3,7)

Synlig blod i infusjonssett 19 (14,0)

Andre problemer ved innstikkssted2 9 (9,5)

Manglende dokumentasjon/bruk av venekateter

Venekateter ikke dokumentert tilsett de siste 24 timer3 93 (68,3)

Venekateter ikke i bruk på aktuell dag 50 (36,8)

Bandasjens tilstand

Tilsølt bandasje 28 (20,6)

Delvis eller løsnet bandasje 11 (8,1)

Andre problemer med bandasje, bl.a. manglende sterilitet 4 (3,0)

Ren, tørr, intakt 95 (69,9)

1  En sam le va ria bel av 13 un der lig gen de kli nis ke pro ble mer. Der som ett av dis se er til ste de, 
tel les det som et problem

2  Kløe un der ban da sje, pal pa bel hard vene for bi tup pen av ka te te ret, strek/rød lin je langs 
ve nen, hardt om rå de > 1 cm fra inn stikks sted, lekkasje

3 n = 131 (fem da ta inn sam lings ark med mang len de in for ma sjon)

53
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har den høy es te pre va len sen på 16 % (4). Vår 
stu die vis te at det var en ten dens til høy ere 
fore komst av fle bitt der det pe ri fe re ve ne ka te
te ret ikke var do ku men tert til sett de siste 24 
ti me ne el ler der ban da sjen var til sølt. Selv om 
dett e ikke nåd de sta tis tisk sig ni fi kans i en 
 tonivåanalyse, me ner vi at dis se fak to re ne 
 ut gjør en fare for pa si ent sik ker he ten og at 
stør re stu di er er nød ven dig. Ett er som fle bitt 
er den ster kes te pre dik to ren for ko lo ni se ring 
av et pe ri fert ve ne ka te ter (14) med på føl gen de 
økt ri si ko for blod strøms in fek sjon (5), er det 
uro vek ken de at det er minst ett tegn til fle bitt 
ved så man ge ve ne ka tet re. In spek sjon av inn
stikks sted, med rens og skif ting av til sølt ban
da sje, er sterkt an be falt ved sen tra le ve ne ka
tet re (11). Dett e bør være na tur lig også ved 
bruk av pe ri fe re ve ne ka tet re.

De nors ke sy ke hu se ne had de en svært høy 
an del pe ri fe re ve ne ka tet re som ikke var i 
bruk, 36,8 % mot 14 % i OMGstu di en (4). Selv 
om det ikke er i ak tiv bruk, kan det li ke vel 
være be hov for ka te te ret. Fle re pro se dy rer 

 el ler ob ser va sjo ner i en spe sia li sert hel se tje
nes te nød ven dig gjør en in tra ve nøs til gang 
(epi du ral smer te be hand ling, hvis pa si en ten 
blir usta bil etc.), men vi har ikke data på om 
pa si en ten had de re elt be hov for ve ne ka te te ret 
på måle tids punk tet. Når så man ge ka tet re 
som ikke var i bruk med før te kli nis ke pro ble
mer, sy nes imid ler tid ters ke len for å fjer ne 
over flø di ge ka tet re å være for høy. Det sy nes å 
mang le ret nings lin jer for hva som er ty de lig 
in di ka sjon for et ve ne ka te ter, og en dag lig vur
de ring av be hov gjort av be hand len de lege og 
sy ke plei er i fel les skap er svært vik tig for fore
byg ging av kom pli ka sjo ner som blod strøms
in fek sjo ner (15).

An tall ka te ter da ger var 0 – 7 da ger. Det ek si
ste rer uenig het om hvor vidt et pe ri fert ve ne
ka te ter skal skif tes ru ti ne mes sig hver 72.–96. 
time (11) el ler om det skal leg ges nytt kun når 
det er kli nisk in di ka sjon (16). Lang lig ge tid i 
seg selv ut gjør ikke en fare for fle bitt så len ge 
ka te te ret tilsees og vur de res dag lig (17) og fjer
nes el ler er statt es ved pro ble mer (16, 18). An

de len ve ne ka tet re med mang len de do ku men
tert til syn er be kym rings fullt.

Styr ker og svak he ter
Hy po te se ne i den ne stu di en var ge ne rert på 
bak grunn av re sul ta ter fra en mul ti sen ter stu
die og ikke ba sert på egne for hånds de fi ner te 
forsk nings spørs mål. Li ke vel har stu di ens de
sign styr ker, som at det ble gjort uan meldt 
til syn av alle til gjen ge li ge pe ri fe re ve ne ka tet re 
på en vil kår lig dag samt at det var mu lig het 
til å sam men lig ne seg med and re land. Med 
kun to del ta ken de sy ke hus er det usik kert om 
fun ne ne er re pre sen ta ti ve for res ten av Norge. 
Stu di en bør der for gjen tas både na sjo nalt og 
lo kalt. Ett er vår del ta kel se i OMGstu di en har 
vi ut vik let et lite verk tøy for kva li tets kon troll 
og for bed ring av prak sis (PVKminiQ). Dett e 
kan be nytt es på over ord net nivå, både som 
kva li tets må ling på den en kel te sen ge post, 
men også som en pre va lens un der sø kel se på 
sy ke hus nivå (19).

Vi had de in gen re gist re ring av blod strøms
in fek sjo ner i OMGstu di en, og mang len de do
ku men ta sjon av pe ri fe re ve ne ka tet re gjør det 
van ske lig å vite om slike ka tet re er en mu lig 
kil de til blod strøms in fek sjon i Norge.

Kon klu sjon

Pre va lens stu di en av pe ri fe re ve ne ka tet re ved 
to nors ke sy ke hus vis te at stell og opp føl ging 
kan for bed res be trak te lig. Fore koms ten av 
ubruk te pe ri fe re ve ne ka tet re var be ty de lig, og 
mang len de do ku men ta sjon var re ge len mer 
enn unn ta ket. Beste prak sis ble ikke fulgt, og 
både le ger og sy ke plei e re bør gjø res an svar 
lige for opp føl ging av pe ri fe re ve ne ka tet re.

Vi tak ker fag ut vik lings sy ke plei e re i Hel se Nord-Trøn de lag 
og St. Olavs hos pi tal for bi stand og hjelp i for bin del se med 
gjen nom fø ring av det e pro sjek tet.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 10.10.2019, før s te re vi sjon inn sendt 15.1.2020, 
 godkjent 14.4.2020.

Ta bell 3  Kryss ta bell for sam men hen gen mel lom fle bitt og ut valg te pro blem stil lin ger for 136 pe ri fe re ve ne 
katetre en vil kår lig dag ved Sy ke hu set Lev an ger (no vem ber 2014) og St. Olavs hos pi tal (feb ruar 2015).

Problemstillinger Forekomst
Flebitt1, 

Antall (%)
Ingen flebitt, 

Antall (%)

Perifert venekateter i bruk
Ja (n = 86) 23 (26,7) 63 (73,3)

Nei (n = 50) 22 (44,0) 28 (56,0)

Dokumentert tilsett siste 24 timer2
Ja (n = 38) 2 (5,3) 36 (94,7)

Nei (n = 93) 28 (30,1) 65 (69,9)

Tilsølt bandasje
Ja (n = 28) 17 (60,7) 11 (39,3)

Nei (n = 108) 28 (25,9) 80 (74,1)

Løs bandasje
Ja (n = 13) 3 (23,1) 10 (77,9)

Nei (n = 123) 27 (22,0) 96 (78,1)

Synlig blod i infusjonssett
Ja (n = 19) 7 (36,8) 12 (63,2)

Nei (n = 117) 23 (19,7) 94 (80,3)

1  Flebitt ble de fi nert der som én av dis se kli nis ke ob ser va sjo ne ne var til ste de: Pasientopplevd 
smer te (ja/nei), rød het, he vel se, purulens, pal pa bel hard vene for bi inn stikks sted, strek/rød 
lin je langs ve nen, hardt vev > 1 cm rundt innstikkssted

2 n = 131
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Pasienttilstrømming  
i et akuttmottak i påvente  
av covid-19-pandemien

BAKGRUNN
Akuttmottaket i Trondheim har forberedt seg på stor-
innrykk av pasienter smittet med sars-CoV-2-virus. I en 
studie sammenlignet vi pasienter i akuttmottaket de 
første ukene av pandemien i Norge (uke 11 og uke 12) 
med gjennomsnittlig pasienttilstrømming.

MATERIALE OG METODE
Data fra pasienter i akuttmottaket ved St. Olavs hospi- 
tal i perioden 6.1.2020 – 22.3.2020 ble innhentet fra 
akutt mottakets database. Logistiske pasientdata som 
omhandlet pasientantall, medisinsk problemstilling, 
liggetid i akuttmottaket, hastegrad, smitteisolering  
og behandlingsnivå ble analysert.

RESULTATER
I uke 12 ble 331 pasienter henvist til akuttmottaket,  
i motsetning til gjennomsnittet på 541 pasienter i uke 
2 – 10, en reduksjon på 39 %. Det var en generell reduksjon 
av alle pasientgrupper, men spesielt for poliklinisk 
håndterte pasienter. I uke 12 var det 56 flere isolerte 
pasienter med mistenkt/potensielt smittsom infeksjons-
sykdom (187 %) sammenlignet med gjennomsnittet for 
uke 2 – 10, og liggetiden for smitteisolerte pasienter var 
nesten to timer lenger enn for andre pasienter.

FORTOLKNING
Det var en reduksjon av pasienttilstrømming til akutt-
mottaket de første ukene av pandemien. Andelen 
smitteisolerte pasienter økte, og liggetiden for isolerte 
pasienter var høyere enn for andre pasienter. Det forven-
tes at reduksjonen i pasienttilstrømmingen er midler-
tidig, og akuttmottaket ved St. Olavs hospital venter på 
storinnrykk av pasienter med mistenkt covid-19-sykdom.

LARS EIDE NÆSS-PLEYM
Akutten

Akuttmedisinsk fagavdeling
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin
St. Olavs hospital

JOSTEIN DALE
Akuttmedisinsk fagavdeling
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin
St. Olavs hospital

LARS ERIK LAUGSAND
Akutten
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin
St. Olavs hospital

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet



781TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  8,  2020;  140

KORT R APPORT

HOVEDFUNN
I løpet av de første ukene av covid-
19-pandemien i Norge var det en 
generell reduksjon i antall pasienter 
henvist til akuttmottaket.

Reduksjonen var størst blant pasien-
ter med lav hastegrad og pasienter 
som normalt håndteres poliklinisk  
i akuttmottaket.

Antall smitteisolerte pasienter økte, 
og disse hadde betydelig lengre 
oppholdstid i akuttmottaket.

Den nåværende pandemien, for-
årsaket av sars-CoV-2-viruset, 
ble spådd å nå Norge kort tid 
etter utbruddet i Kina (1). Etter 
vedtaket fra regjeringen om 
nærmest å stenge ned Norge 

12. mars (uke 11) har akuttmottakene forberedt 
seg på storinnrykk av smittede pasienter. 
Akuttmottaket ved St. Olavs hospital forbe-
reder verste fall- scenarioer, men opplever nå 
at det er stille før stormen. Ingen helseper-
sonell i akuttmottaket er i karantene, men per 
14. april 2020 har totalt 15 ansatte ved St. Olavs 
hospital covid-19-sykdommen og 83 er i ka-
rantene eller hjemme med luftveissympto-
mer (2).

Akuttmottaket ved St. Olavs hospital har de 
siste årene sett en gradvis økning i pasienttil-
strømming (3). Pasientpopulasjonen består 
primært av pasienter eldre enn 15 år. Alle haste-
gradbestemmes etter RETTS-systemet (Rapid 
Emergency Triage and Treatment System) (4), 
der pasientene kategoriseres som rød, oransje, 
gul eller grønn etter antatt alvorlighetsgrad. 
Røde pasienter skal tilsees umiddelbart av 
lege, mens grønne pasienter kan ved samtids-
konflikter vente på legetilsyn. Barn og voksne 
med problemstillinger som sorterer under 
gynekologi og obstetrikk, øye og øre-nese-hals 
tas derimot som hovedregel imot ved egne 
mottak eller egen poliklinikk (3).

Vi ønsket med denne studien å sammen-
ligne pasienttilstrømming i uke 11 og 12, da 
St. Olavs hospital trappet opp forberedelsene 
for pandemien, med gjennomsnittet av de 
foregående ukene (uke 2 – 10).

Materiale og metode

Data fra alle pasienter som ankom akuttmot-
taket ved St. Olavs hospital i perioden 6. ja-

nuar 2020 til 22. mars 2020 (uke 2 – 10), ble 
hentet fra akuttmottakets database (Akutt-
databasen, Helse-Vest IKT, versjon 1.5.5., Stavan-
ger). Vi valgte denne tidsperioden da vi antar 
at den er representativ for stabil pasienttil-
strømming uten påvirkning av høytider. Lo-
gistiske data som pasientantall, medisinsk 
problemstilling, liggetid i akuttmottaket, 
hastegrad, smittestatus og behandlingsnivå, 
ble importert og behandlet i Statistical Pack-
age for the Social Sciences (SPSS) versjon 25. 
Deretter ble relevante data overført til Micro-
soft Excel 2016 for grafiske fremstillinger. Stu-
dien var godkjent av personvernombud (ESA-
nr. 16/9114) og lagt frem for for Regional ko-
mité for medisinsk og helsefaglig forsknings-
etikk (REK 2016/1813).

Resultater

I uke 11 og uke 12 ble henholdsvis 426 og 
331 pasienter henvist til akuttmottaket, i mot-
setning til gjennomsnittet på 541 pasienter i 
uke 2 – 10. Dette tilsvarer en reduksjon på 
115 pasienter (21 %) i uke 11 og 210 pasienter 
(39 %) i uke 12 (figur 1). Reduksjonen var tyde-
lig allerede i midten av uke 11 (figur 2).

I uke 12 var det en generell reduksjon i akut-
te pasienter tilhørende alle fagområder. Re-
duksjonen for fagområdene medisin, kirurgi, 
ortopedi og nevrologi var på henholdsvis 98 
(35 %), 49 (39 %), 16 (41 %) og 16 (40 %) pasienter 

sammenlignet med gjennomsnittet for uke 
2 – 10. For hastegrad var det en reduksjon for 
rød, oransje, gul og grønn på henholdsvis 23 
(39 %), 84 (41 %), 87 (36 %) og 13 pasienter (48 %). 
Pasienter som ble håndtert poliklinisk i akutt-
mottaket, var redusert med 76  pasienter 
(47 %). Antall pasienter som ble innlagt på 
intensivavdeling eller overvåkningsenhet, var 
uendret (data ikke vist).

Det var en tydelig økning i uke 11 og 12 av 
pasienter som ble smitteisolert i akuttmotta-
ket på grunn av mistenkt/potensielt smittsom 
infeksjonssykdom (figur 1). Gjennomsnittlig 
oppholdstid for pasientene i akuttmottaket 
var 3 t 14 min i uke 2 – 10, 2 t 52 min i uke 11 og 
3 t 29 min i uke 12. Oppholdstid for pasienter 
som ble smitteisolert, var 5 t 1 min i uke 12 til 
tross for at belegget på sykehuset i uke 12 var 
på 65 % (interne data fra St. Olavs hospital, PAS-
rapporten Korpas).

Diskusjon

Vi fant en betydelig reduksjon i antall hen-
viste pasienter til akuttmottaket tidlig i epide-
mien. Tilsvarende er rapportert under de to 
første ukene av epidemien i Italia (5) og i Kina, 
der man så en kraftig reduksjon i pasienter 
som søkte akutt tannlegebehandling (6). Det 
er likevel ingen studier der man beskriver 
denne trenden mer utførlig. Allerede fra uke 
11 så vi en tydelig generell reduksjon i antall 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Figur 1  Oversikt over antall pasienter tilsett i akuttmottaket ved St. Olavs hospital per uke i første kvartal 
2020 og antall ukentlige pasienter som ble isolert i akuttmottaket på grunn av mistenkt/potensielt smittsom 
infeksjonssykdom i samme periode.
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helsevesenet unødig. Denne frykten deles av 
akuttleger fra bl.a. Belgia, Storbritannia og 
Frankrike. I Tyskland rapporteres det om en 
reduksjon i hjerneslag og hjerteinfarkt i akutt-
mottaket (7), og tilsvarende udokumenterte 
tilfeller har forekommet i Trondheim. Muli-
gens for ikke å belaste helsevesenet eller av 
frykt for smitte har pasienter gjennomgått 
både hjerte- og hjerneinfarkter uten å søke 
hjelp innen behandlingsmessige tidsfrister.

Det er avgjørende at primærhelsetjenesten 
fungerer som portvokter og filter for spesia-
listhelsetjenesten. Samtidig må det formidles 
til allmennheten at folk må søke medisinsk 
hjelp så tidlig som mulig ved symptomer som 
kan være alvorlig sykdom.

Målet under pandemien er at alle pasienter 
skal få trygg og kvalitativt god vurdering og 
behandling i akuttmottaket, uavhengig av 
hvilken situasjon vi befinner oss i. Dette er 
utfordrende, da utredning og behandling av 
isolerte pasienter tar lenger tid og krever mer 
ressurser. Covid-19-hurtigtest i akuttmottaket 
vil trolig kunne redusere tid til avklaring i 
akuttmottaket. Den største potensielle utfor-
dringen er derimot et tilstrekkelig antall hel-
sepersonell (2). Selv om ingen ansatte på 
akuttmottaket foreløpig er i karantene, er 
 risikoen stor for at helsepersonell blir indis-
ponible. Det er stille før stormen i Trondheim, 
og akuttmottaket forbereder seg til storinn-
rykk av pasienter med antatt covid-19-sykdom.

Mottatt 29.3.2020, første revisjon innsendt 14.4.2020, 
godkjent 21.4.2020.

har håndtert disse problemstillingene selv, 
eller at terskelen for henvisning til akuttmot-
taket nå er høynet i en krisesituasjon. Primær-
helsetjenesten gjør gode kliniske vurderinger 
som begrenser pasienttilstrømmingen. Det at 
pasienttilstrømmingen er nærmest uforan-
dret i helgen når fastlegekontorene er stengt, 
kan underbygge dette (figur 2).

En mer bekymringsverdig forklaringsmo-
dell for det markante fallet er at pasienter av-
venter med å ta kontakt med fastlegen eller 
113 i frykt for å bli smittet eller for å belaste 

pasienter som ankom akuttmottaket, uten at 
noen fagområder utmerket seg. Andre euro-
peiske land, som Belgia, Frankrike og Tysk-
land, viser til upubliserte data om en generell 
reduksjon i antallet pasienter som ankom 
akuttmottaket, spesielt blant pasienter med 
antatt mindre alvorlige tilstander (7).

Vår studie avdekket en tilsvarende reduk-
sjon i antall pasienter med lav hastegrad og 
pasienter som normalt blir ferdigbehandlet i 
akuttmottaket. I Norge kan dette bero på at 
den norske primærhelsetjenesten i stor grad 

Figur 2  Antall inneliggende pasienter i akuttmottaket ved St. Olavs hospital hver hele time i uke 11 og 12 i 2020 
sett opp mot gjennomsnittlig tilstrømming i uke 2–10 i 2020.
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Bør be reg ning av cel le gift dose 
ved tarm kreft ba se res  
på kropps sam men set ning?

BAK GRUNN
I dag do se res kje mo te ra pi be hand ling ved tykk tarms
kreft ut fra pa si en tens over fla te are al. Fle re stu di er har 
på vist sam men heng mel lom lav fett fri mas se og kje
moterapitoksisitet blant pa si en ter med me ta sta tisk 
tykk og en de tarms kreft. Dett e har i mind re grad vært 
stu dert ved lo ka li sert syk dom. For må let med den ne 
over sik ten er å opp sum me re stu di er som har un der søkt 
sam men hen gen mel lom kli nis ke tegn til syk doms re la
tert un der er næ ring (lav kropps mas se in deks, vektt ap  
og lav mus kel mas se) og to le ran se for kje mo te ra pi hos 
pa si en ter med lo ka li sert tykk tarms kreft.

KUNN SKAPS GRUNN LAG
Vi gjen nom før te et sy ste ma tisk søk i PubMed med  
uli ke sy no ny mer av ter me ne «tykk og en de tarms kreft», 
«ad ju vant kje mo te ra pi», «er næ rings sta tus» og «tok si si
tet». Søket ble av slutt et i mai 2019. Av 553 ar tik ler ble 39 
an sett som re le van te og gjen nom lest i full tekst. Ti av 
dis se opp fyl te in klu sjons kri te ri e ne for den ne over sik ten.

RE SUL TA TER
Ni av ti stu di er in di ke rer at det er en sam men heng 
mel lom kli nis ke tegn til syk doms re la tert un der er næ
ring og dose be gren sen de tok si si tet. Sam men hen gen ser 
ut til å være spe si elt utt alt hos pa si en ter med lav fett fri 
mas se.

FOR TOLK NING
Re sul ta te ne støtt er hy po te sen om at det er en sam men
heng mel lom syk doms re la tert un der er næ ring og fore 
 komst av tok si si tet og kur mo di fi ka sjon ved ad ju vant 
kje mo te ra pi hos pa si en ter med lo ka li sert tykk tarms
kreft. Po ten si a let i å do se re kje mo te ra peu ti ka ut fra 
kropps sam men set ning, i til legg til over fla te are al, bør 
un der sø kes i kli nis ke stu di er.
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HO VED FUNN
Re sul ta te ne fra den ne over sik ten 
ty der på at det er en sam men heng 
mel lom symp to mer på syk doms re la
tert un der er næ ring og dose be gren
sen de tok si si tet hos pa si en ter med 
tykk og en de tarms kreft.

Sam men hen gen ser ut til å være 
spe si elt utt alt ved lav fett fri mas se.

Tykk og en de tarms kreft ut gjør 
den nest hyp pig ste kreft for men 
blant nors ke menn og kvin ner 
med 4 428 nye til fel ler i 2018 (1). 
Si den 1940åre ne har det vært en 
dob ling i in si dens, men også i 

fem års re la tiv over le vel se, som nå er på om
trent 70 % (1). Bed ret over le vel se til skri ves 
blant an net nye be hand lings me to der med 
for bed ret kir ur gisk tek nikk, spe si elt for en de
tarms kreft, samt ad ju vant te ra pi (2).

Ad ju vant kje mo te ra pi gis ett er kir ur gisk be
hand ling for å fo re byg ge me ta sta ser og lo kalt 
re si div. De nors ke ret nings lin je ne an be fa ler 
tre til seks må ne ders be hand ling med uli ke 
kom bi na sjo ner av 5fluorouracil (5FU), foli
nat, kapecitabin og oksaliplatin til pa si en ter 
med sta di um III og høy ri si kosta di um IItykk
tarms kreft. Stu di er vi ser at kom bi na sjo nen 
5fluorouracil, folinat og oksaliplatin (så kalt 
FOLFOXkur) el ler kapecitabin og oksaliplatin 
(CAPOXkur) på be gynt in nen fire til seks uker 
ett er ope ra sjon øker både fem års syk doms fri 
og to tal over le vel se med 2 – 4 % og 10 – 15 % for 

kreft i hhv. sta di um II og III (3). Ved en de
tarms kreft bru kes kje mo te ra pi in di vi du elt 
ba sert på pa si en tens ri si ko fak to rer (3).

Cy to sta ti ka har lav te ra peu tisk in deks, og 
fle re pa si en ter med tykk og en de tarms kreft 
opp le ver bi virk nin ger ved ad ju vant kje mo te
ra pi som fø rer til dose re duk sjon, be hand
lings for sin kel se el ler av brutt be hand ling. De 
uli ke me di ka men te ne har for skjel lig bi virk
nings pro fil som vi de re av hen ger av do se rings 
og ad mi nist ra sjons re gi me samt in di vi du el le 
for skjel ler i to le ran se (4). CTCAEkri te ri e ne 
(Com mon ter mi nol o gy cri ter ia for ad verse events) 
ka te go ri se rer uli ke bi virk nin ger ett er al vor lig
hets grad fra 1 til 5: mild (grad 1), mo de rat 
(grad 2), al vor lig (grad 3), livs tru en de (grad 4) 
og død (grad 5). Grad 3 og 4 fø rer  of test til 
dose re duk sjon el ler ut sett ing el ler av bry tel se 
av kur (5).

De van lig ste dose be gren sen de bi virk nin 
gene ved 5fluorouracil er gas tro in tes ti na le 
bi virk nin ger og bein margs de pre sjon (4). 
5fluorouracil og kapecitabin øker også ri si
koen for hånd og fot syn drom, en til stand 
med smer ter og hud for and rin ger i hånd fla ter 
og fot så ler. Kom bi na sjon med oksaliplatin gir 
ofte mer utt alt bein margs de pre sjon, i til legg 
til dosebegrenset nev ro tok si si tet (4).

I dag do se res ad ju vant kje mo te ra pi ut fra 
pa si en tens over fla te are al (se ta bell 1) (6). Do
se rings me to den er ba sert på en for mel ut le
det av Du Bois og Du Bois på bak grunn av en 
stu die med ni in klu der te pa si en ter i 1916 (7). 
Fle re ny ere form ler er ut le det fra den ne, og 
den mest bruk te i dag er Mostellers for mel fra 
1987 (8). Til tross for at do se rings me to den har 
vært i bruk i man ge år, har den be grens nin

ger, da den ver ken tar hen syn til in di vi du el le 
for skjel ler i kropps sam men set ning el ler far
ma ko ki ne tikk (9). Det er vist at pa si en ter med 
sam me over fla te are al, kropps vekt og kropps
mas se in deks (BMI, body mass index) kan ha 
sto re for skjel ler i kropps sam men set ning (se 
ta bell 2 for term for kla rin ger) (9). Me di ka men
te ne som inn går i kje mo te ra pi re gi met, er ho
ved sa ke lig vann lø se li ge og dis tri bu e res og 
me ta bo li se res først og fremst i fett frie vev (10). 
Meng den fett fri mas se hos den en kel te kan 
der for ha be tyd ning for be hand lings ef ekt og 
kjemoterapitoksisitet.

Fle re stu di er har fun net en sam men heng 
mel lom kropps sam men set ning og kjemote
rapitoksisitet hos pa si en ter med me ta sta tisk 
tykk og en de tarms kreft (9). Re sul ta te ne fra 
dis se stu di e ne kan imid ler tid ikke di rek te 
over fø res til pa si en ter med lo ka li sert syk dom. 
I den ne ar tik ke len øns ker vi å opp sum me re 
stu di er som har un der søkt sam men hen gen 
mel lom syk doms re la tert un der er næ ring og 
to le ran se av ad ju vant kje mo te ra pi hos pa  sien
ter med tykk tarms kreft i sta di um II–III. Vi har 
også in klu dert stu di er som ana ly se rer tykk 
og en de tarms kreft sam let, da fun ne ne i stor 
grad også vil være gyl di ge for en ren tykk
tarms kreft po pu la sjon.

Kunn skaps grunn lag

Vi søk te i PubMed med MeSHter mer som om
fatt et de nors ke be teg nel se ne tykk- og en de-
tarms kreft, ad ju vant kje mo te ra pi, er næ rings-
sta tus og tok si si tet. For hver av dis se ble det 
lagt til sy no ny mer og ut fyl len de søke ter mer 
(ap pen diks 1 på tidsskriftet.no). Søket ble av
slutt et 28.5.2019 og ut ført uten av grens nin ger. 
Av 553 tref ble 514 ar tik ler eks klu dert på bak
grunn av titt el og sam men drag. Fler tal let av 
dis se om fatt et ikke re le vant pa si ent po pu la
sjon el ler be nytt et ikke re le van te ut falls va riab
ler. 39 ar tik ler ble gjen nom lest i full tekst, og 
av dis se ble 10 in klu dert i over sik ten (fi gur 1). 
Litt e ra tur søk og ut vel gel se av forsk nings ar tik
ler ble ut ført av før s te for fatt er ne Kværner og 
Har næs i sam råd med siste for fatt er Blom hof. 
In klu sjons kri te ri e ne ble satt opp et ter PI/
ECOTSSram me ver ket for kon kre ti se ring av 
forsk nings spørs mål (ta bell 3). Stu di er som 
had de un der søkt mi ni mum ett symp tom på 
syk doms re la tert un der er næ ring, ble in klu
dert.

Stu di er hvor de ler av pa si ent po pu la sjo nen 
opp fyl te samt li ge in klu sjons kri te ri er ble in
klu dert. Re sul ta te ne fra dis se stu di e ne ble iso

Ta bell 2  Term for kla rin ger.

Term Forklaring

Kroppsmasseindeks (BMI) Vekt (kg) / høyde (m)2

Fettmasse Alt kroppens fettvev

Fettfri masse Utgjøres av kroppens skjelettmuskulatur samt metabolsk vev 
som lever, nyrer, intra- og ekstracellulærvæske og beinvev

Skjelettmuskelmasseindeks Skjelettmuskelmasseareal (cm2) / høyde (m)2

Psoasindeks Psoasmuskelareal (mm2) / høyde (m)2

Ta bell 1  Form ler for es ti me ring av krop pens over fla te are al for do se ring av kje mo te ra peu ti ka. BSA = body sur face 
area, dvs. krop pens es ti mer te over fla te are al.

Navn Formel

Du Bois og Du Bois (7) BSA (m2) = vekt (kg)0,425 ∙ høyde (cm)0,725 ∙ 0,007184

Mosteller (8) BSA (m2) = vekt (kg)0,5 ∙ høyde0,5 ∙ 0,016667

Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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lert til pa si en te ne som til freds stil te in klu
sjons kri te ri e ne, så langt det lot seg gjø re. 
Over sikts ar tik ler ble ikke in klu dert, men re fe
ran se lis te ne fra dis se ble gjen nom gått uten 
ytt er li ge re funn.

Re sul ta ter

Re sul ta te ne fra litt e ra tur gjen nom gan gen er 
pre sen tert ett er symp tom på syk doms re la tert 
un der er næ ring. For en kom plett over sikt og 
be skri vel se av de in klu der te stu di e ne, in klu
si ve pa si ent po pu la sjon, kje mo te ra pi re gi mer, 
må le me to der, eks po ne rings va riab ler og ut fall 
hen vi ses le se ren til ap pen diks 2 på tidsskrif
tet.no.

Sam men heng mel lom  
lav mus kel mas se og tok si si tet
Seks stu di er fant en di rek te el ler in di rek te 
sam men heng mel lom lav skjelettmuskelmas
se og/el ler fett fri mas se og tok si si tet (10–15). 
Ces pe des Fe li cia no og med ar bei de re fant at 
lav mus kel mas se i L3om rå det var as so siert 
med av brutt kur (odds ra tio (OR) 2,34; 95 % 
kon fi dens in ter vall (KI) 1,04 – 5,24), ut satt kur 
(OR 2,24; 95 % KI 1,37 – 3,66) og dose re duk sjon 
(OR 2,28; 95 % KI 1,19 – 4,36) blant pa si en ter som 
fikk en kom bi na sjon av 5fluorouracil, folinat 
og oksaliplatin (10). Nøytropeni og trom bo cy
to pe ni fore kom sig ni fi kant hyp pi ge re hos pa
si en ter med lav skjelettmuskelmasse sam
men lik net med pa si en ter med mid dels og 
høy skjelettmuskelmasse. Den ne sam men
hen gen ble ikke fun net for nev ro pa ti. Jung og 
med ar bei de re fant at pa si en te ne i la ves te 
psoasindekskvartil had de sig ni fi kant stør re 
grad av nøytropeni av grad 3 – 4 og dose  be
gren sen de tok si si tet sam men lik net med pa
si en te ne i øver ste kvar til. Et stan dard av viks 
re duk sjon i psoasindeks var for bun det med 
økt sann syn lig het for både nøytropeni av 
grad 3 – 4 (OR 1,36; 95 % KI 0,93 – 1,98) og sam let 
dose be gren sen de tok si si tet (OR 1,67; 95 % KI 
1,13 – 2,46) (11). Prado og med ar bei de re un der
søk te fore koms ten av tok si si tet ved be hand
ling med 5fluorouracil og ob ser ver te at dose
be gren sen de tok si si tet, ut satt kur el ler dose
re duk sjon var for bun det med høy ere ver di av 
5fluorouracil per kg fett fri mas se (18 mg/kg 
vs. 16 mg/kg) (14). Dett e var der imot ikke as so
siert med økte ver di er av 5fluorouracil per 
over fla te are al el ler 5fluorouracil per kg 
kropps vekt. For fatt er ne iden ti fi ser te en ters
kel ver di på 20 mg 5fluorouracil per kg fett fri 
mas se som et kri tisk nivå for hvor ri si ko en for 

å ut vik le tok si si tet økte be trak te lig (OR 16,75). 
Høy dose 5fluorouracil per kg fett fri mas se 
var hyp pi ge re blant kvin ner enn menn i  den ne 
stu di en. Høy ere in si dens av dose be gren sen de 
tok si si tet blant kvin ner enn menn ble også 
ob ser vert av Ilich og med ar bei de re (68 % vs. 
52 %) (13). For fatt er ne hev der at dett e kan skyl
des at kvin ner ge ne relt har la ve re an del fett fri 
mas se enn menn.

Williams og med ar bei de re ob ser ver te at 
 pa si en ter med sarkopeni (lav fett fri mas se) 
had de stør re grad av dose be gren sen de tok si
si tet enn pa si en ter uten sarkopeni, dog ikke 
sig ni fi kant for skjel lig (50 % vs. 30 %) (15). Pa 
sien ter med bi virk nin ger ten der te mot  høy ere 

ku mu la tiv dose 5fluorouracil per kg fett fri 
mas se enn pa si en ter uten bi virk nin ger 
(105 mg/kg vs. 93 mg/kg). I sam svar med dett e 
ob ser ver te Ali og med ar bei de re en ters kel 
verdi på 3,55 mg oksaliplatin per kg fett fri 
mas se som kri tisk gren se for å ut vik le dose 
begren sen de tok si si tet (12). Dose be gren sen de 
tok si si tet ble på vist hos 38 % og 14 % av pa si en
te ne med hen holds vis høy og lav kje mo te  rapi
dose per kg fett fri mas se.

Sam men heng mel lom lav BMI  
og tok si si tet
To av stu di e ne an ty der sam men heng mel lom 
lav BMI og dose be gren sen de kjemoterapitok

Fi gur 1  Flyt skje ma for litt e ra tur søk og grunn lag for ut vel gel se av re le van te stu di er.

Ta bell 3  In klu sjons kri te ri er i hen hold til PI/ECOTSSram me ver ket.

Variabel Kriterium

Population Pasienter med tykk- og endetarmskreft i stadium II–III som 
mottok adjuvant kjemoterapi

Intervention/Exposure Minimum ett symptom på sykdomsrelatert underernæring  
i henhold til GLIM-kriteriene1 (Global leadership initiative on 
malnutrition)

Comparator Ingen kliniske tegn på sykdomsrelatert underernæring

Outcome Opplevelse av dosebegrensende toksisitet, dosereduksjon, 
utsatt dose eller avbrutt kur

Timing Ingen begrensninger

Setting Relevant adjuvant kjemoterapi (5-fluorouracil, folinat, 
 oksaliplatin, kapecitabin)

Study design Intervensjonsstudier og observasjonelle humane studier 
 skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk

1  Lav BMI (< 20 kg/m2, < 22 kg/m2 over 70 år), vekt tap (> 10 % uav hen gig av tid el ler > 5 % siste 
seks må ne der) el ler lav mus kel mas se (gren se ver di er av hen gig av må le me to de).
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sisitet (16, 17). Suga og med ar bei de re fant høy
ere in si dens av oksaliplatinindusert vas ku lær 
smer te blant pa si en ter med BMI < 22 kg/m2 
sam men lik net med pa si en ter med nor mal 
el ler høy BMI (72 % vs. 58 %; OR 0,48; 95 % KI 
0,26 – 0,91) (17), mens Park og med ar bei de re 
fant at pa si en ter med dose re duk sjon (opp til 
60 %) had de sig ni fi kant la ve re BMI sam men
lik net med pa si en ter uten dose re duk sjon 
(23,1  kg/m2 vs. 24,0  kg/m2) (16). Shah ria ri 
Ahma di og med ar bei de re fant imid ler tid en 
sam men heng mel lom høy ere BMI (≥ 25 kg/
m2) og økt fore komst av tok si si tet i form av 
nev ro pa ti (42 % og 87 % for de med hhv. lav og 
nor mal el ler høy BMI) (18).

Sam men heng mel lom vekt ap  
og tok si si tet
Aprile og med ar bei de re un der søk te er næ
rings sta tus i form av vektt ap og fant at vekt
tap var knyt tet til fle re ty per bi virk nin ger 
(CTCAEgrad ≥ 1) (19). Vektt ap var sær lig sterkt 
for bun det med fat ig ue og ano rek si, men også 
med fe ber og de hyd re ring og i mind re grad 
frys nin ger, nev ro pa ti og angst. Vektt ap var 
ikke for bun det med bi virk nin ger som nøytro
peni og smer ter.

Dis ku sjon

Re sul ta te ne fra den ne litt e ra tur gjen nom gan
gen ty der på at tykk og en de tarms kreft pa 
sien ter med lav mus kel mas se er mer ut satt for 
tok si si tet som føl ge av be hand lin gen enn pa
si en ter med nor mal mus kel mas se. Fle re år
saks me ka nis mer har blitt fore slått (9, 20).

Tap av skjelettmuskelmasse hos kreft pa  sien
ter, også pa si en ter med lo ka li sert syk dom, kan 
med fø re hor mo nel le og me ta bols ke for and
rin ger samt økt in flam ma sjon og ok si da tivt 
stress. Økt sy ste misk in flam ma sjon kan gi 
ved va ren de mus kel tap og der med la ve re fett
fri mas se. Re du sert fett fri mas se fø rer til et 
mind re dis tri bu sjons vo lum, og for me di ka
men ter som for de les og me ta bo li se res i fett
frie vev, kan det føre til høy ere bio til gjen ge lig
het av le ge mid de let. Ali og med ar bei de re og 
Prado og med ar bei de re fant beg ge ters kel ver
di er for meng de kje mo te ra pi gitt per kg fett fri 
mas se hvor ri si ko en for dose be gren sen de 
tok si si tet økte be trak te lig (12, 14). Lig nen de er 
også be skre vet for and re kreft for mer (9).

End ring i er næ rings sta tus kan også på vir ke 
far ma ko ki ne tis ke fak to rer, noe som kan med
fø re end rin ger i ab sorp sjon, dis tri bu sjon, me
ta bo lis me og eli mi na sjon av le ge mid ler (21). 

Dett e kan igjen på vir ke me di ka ment kon sen
tra sjo nen i blo det og der med sår bar he ten for 
tok sis ke bi virk nin ger.

Også fak to rer som kjønn, al der, al vor lig hets
grad av syk dom men, kost hold, fy sisk ak ti vi
tets ni vå, ett er le vel se av be hand lin gen og uli ke 
ge ne tis ke po ly mor fis mer kan ten kes å være 
med på å for kla re  sam men hen gen og er mu
li ge kon fun de ren de va riab ler som bør tas 
hen syn til.

I fem av de seks stu di e ne som un der søk te 
sam men hen gen mel lom lav mus kel mas se og 
kjemoterapitoksisitet, ble CTun der sø kel ser 
be nytt et som må le verk tøy (10–12, 14, 15). Fire 
av dis se seg men ter te all mus ku la tur i L3nivå 
(10, 12, 14, 15), mens én kun seg men ter te psoas
muskulatur i nivå L4 (11). Det er ri me lig å anta 
at å in klu de re fle re mus kel grup per i L3nivå, 
og ikke bare psoasmuskulatur i L4nivå, gir et 
bedre bil de av pa si en tens to ta le skjelettmus
kelmasse og fett frie mas se.

For øv ri ge stu di er ble vekt og høy de mål 
brukt for å es ti me re BMI (16–18) el ler vektt ap 
(19). Til tross for at dett e er vel etab ler te mål i 
kart leg ging av er næ rings sta tus i kli nisk prak
sis, sier de in gen ting om meng de el ler dis tri
bu sjon av fett mas se kontra fett fri mas se, og 
end rin ger i kropps sam men set ning kan så le
des ka mu fle res.

Styr ker og svak he ter
Kun fire av de in klu der te stu di e ne har tatt 
høy de for po ten si el le kon fun de ren de va riab
ler (10, 11, 16, 17). Dett e gjør at man i de fles te 
stu di e ne ikke kan ute luk ke and re mu li ge år
sa ker til den ob ser ver te sam men hen gen. I 
den på føl gen de dis ku sjo nen vil vi trek ke frem 
to eks emp ler på mu li ge kon fun de ren de fak
to rer: kjønn og al vor lig hets grad av syk dom
men.

Kun to stu di er tok høy de for kjønn, og i 
 beg ge fant man at kvin ner opp lev de sig ni fi
kant stør re grad av tok si si tet enn menn (13, 
14). Fun ne ne støt tes av en me ta ana ly se av 
tykk og en de tarms kreft pa si en ter (sta di um 
I–IV) som mott ok bolusbasert 5fluorouracil i 
kom bi na sjon med folinat (22). Me ta ana ly sen 
pe ker på en mu lig far ma ko ki ne tisk for kla ring 
i at kvin ner ge ne relt har la ve re ak ti vi tet av en
zy met som me ta bo li se rer 5fluorouracil enn 
menn, men at do ku men ta sjo nen er spri 
kende. For fatt er ne spør også om det kan være 
and re far ma ko ki ne tis ke el ler farmakogene
tiske kjønns for skjel ler av be tyd ning.

Al vor lig hets grad av syk dom men bør også 
tas hen syn til, da dett e kan på vir ke ri si ko en 
for un der er næ ring og tok si si tet. Fire av stu 

die ne jus ter te for kreft sta di um og/el ler funk
sjons sta tus (10, 11, 13, 17). Samt li ge fant at sam
men hen gen mel lom un der er næ ring og tok
si si tet ved var te. Stu di e ne som kun in klu der te 
tykk og en de tarms kreft pa si en ter med kreft i 
sta di um II el ler III iso lert, fant også den ne 
sam men hen gen (10, 11, 14, 16).

Alle stu di e ne in klu dert i over sik ten er his
to ris ke ko hort stu di er (23). Ved den ne ty pen 
stu die de sign kan man ge ne relt ikke si noe om 
kau sa li tet. Symp to mer på un der er næ ring var 
stort sett målt før tok si si tet opp sto, noe som 
øker sann syn lig he ten for at un der er næ ring 
øker ri si ko en for tok sis ke bi virk nin ger. Stu 
diene be nytt et pri mært jour nal data for å de
fi ne re eks po ne rings og ut falls va riab ler, noe 
som gir høy stu die del ta kel se og der med lav 
ri si ko for se lek sjons bias (23). En svak het ved 
bruk av jour nal opp lys nin ger er imid ler tid at 
vi vet lite om hvor sy ste ma tis ke re gist re rin 
gene er. I stu di e ne som har sett på un der er
næ ring i form av BMI og vektt ap, er det også 
noe uklar het med hen syn til tids punk tet for 
re gist re ring av vekt og høy de, stør rel sen på 
vektt a pet og om det er tatt hen syn til even 
tuel le vekt end rin ger som har skjedd un der 
kje mo te ra pi be hand lin gen (16–19).

An tall del ta ke re va ri e rer be ty de lig mel lom 
de uli ke stu di e ne. Fle re av stu di e ne in klu de rer 
et lavt an tall pa si en ter, noe som re du se rer den 
sta tis tis ke styr ken. Fem av stu di e ne in klu de
rer også pa si en ter med me ta sta tisk syk dom 
(12, 13, 15, 17, 19). I dis se stu di e ne er hele po pu
la sjo nen ana ly sert sam let, og vi kan der for 
ikke si noe om ef ek te ne for pa si en te ne med 
sta di um II–IIIkreft iso lert. Stu di e ne til Ces pe
des Fe li cia no og med ar bei de re (10) og Jung og 
med ar bei de re (11) in klu der te imid ler tid et 
stort an tall tykk og en de tarms kreft pa si en ter 
med kreft sta di um II–III (hen holds vis 533 og 
229 pa si en ter). Dis se kon klu de rer beg ge med 
at det er en sig ni fi kant sam men heng mel lom 
lav mus kel mas se og do se re du se ren de tok si si
tet ved be hand ling med kom bi na sjon av 
5fluorouracil, folinat og oksaliplatin.

I lys av begrensingene med ob ser va sjo nel le 
stu di er er det verdt å mer ke seg en på gå en de 
fase 2stu die blant pa si en ter med lo ka li sert 
tykk tarms kreft i Frank ri ke, hvor ef ek ten av 
oksaliplatinbasert kje mo te ra pi nor ma li sert 
ett er pa si en te nes fett frie mas se sam men lig
nes med stan dard do se rings re gi me (24). For
hå pent lig vis vil re sul ta te ne fra den ne stu di en 
gi oss bedre svar på hvor vidt dose be reg ning 
ba sert på kropps sam men set ning har en rol le 
i frem ti dens kje mo te ra pi be hand ling hos 
 den ne pa si ent grup pen.
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Kan re sul ta te ne over fø res  
til nors ke for hold?
I Norge har man tra di sjo nelt gitt kom bi na
sjons kur be stå en de av 5fluorouracil, folinat 
og oksaliplatin som bolusregime til pa si en ter 
med tykk tarms kreft i sta di um II–III. I de se 
nere åre ne har man imid ler tid i stør re grad 
gått over til et in fu sjons re gi me, som om talt i 
 denne over sik ten (3). Re sul ta te ne fra den ne 
over sikts ar tik ke len vi ser at det er en sam men
heng mel lom kli nis ke tegn til syk doms re la
tert un der er næ ring og økt kjemoterapitoksi
sitet hos pa si en ter med tykk og en de tarms
kreft. Sær lig ser re sul ta te ne fra stu di e ne som 
har un der søkt lav fett fri mas se, ut til å være 
over be vi sen de. Det er der for grunn til å un
der sø ke om kjenn skap til pa si en te nes fett frie 
mas se kan bi dra til mer tref sik ker kje mo 
terapi dose ved lo ka li sert tykk tarms kreft. 

Hvor vidt in for ma sjon om kropps sam men 
setning bør in kor po re res i nå væ ren de do se
rings al go rit me el ler fun ge re som be hand
lings støtt e i siste in stans, bør un der sø kes i 
kli nis ke stu di er. For å sik re at al ter na ti ve do
se rings re gi mer ikke går på be kost ning av be
hand lings ef ekt, er det vik tig at stu di e ne også 
in klu de rer over le vel se. Pro blem stil lin gen er 
tro lig også ak tu ell ved ad ju vant be hand ling 
for and re kreft for mer.

Kon klu sjon

I dag do se res ad ju vant kje mo te ra pi til pa si en
ter med tykk tarms kreft ut fra pa si en tens over
fla te are al, en do se rings me to de som ikke tar 
hen syn til den en kel tes kropps sam men set
ning el ler far ma ko ki ne tikk. Re sul ta te ne fra 

den ne over sikts ar tik ke len ty der på at det er 
en sam men heng mel lom tegn til syk doms 
rela tert un der er næ ring, spe si elt lav fett fri 
mas se, og fore komst av tok si si tet og der med 
kur mo di fi ka sjon av be hand lin gen. CTun der
sø kel ser av bu ken gjø res ru ti ne mes sig hos 
den ne pa si ent grup pen og kan bru kes til å 
 es ti me re meng den fett fri mas se. Ny tek no lo gi 
som mu lig gjør ras ke re bil de gjen nom gang 
enn tid li ge re, bi drar til å gjø re in for ma sjo nen 
mer til gjen ge lig for hel se per so nell. Frem ti 
dige kli nis ke stu di er bør un der sø ke po ten  sia
let i å do se re kje mo te ra pi ut fra kropps sam
men set ning, i til legg til over fla te are al, som 
ledd i å op ti ma li se re be hand lin gen.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 25.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 2.3.2020, 
 godkjent 15.4.2020.

ANE SØRLIE KVÆRNER
er kli nisk er næ rings fy sio log og postdok.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

HE LE NE HAR NÆS
har en ba che lor grad i er næ ring og har tatt mas ter
em ner i kli nisk hel se vi ten skap. Hun er me di sin
stu dent.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

DENA HE LE NE ALA VI
er kli nisk er næ rings fy sio log og ph.d.sti pen diat.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIN NEA BÄREBRING
er kli nisk er næ rings fy sio log og postdok.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

HEGE BERG HEN RIK SEN
er fors ker.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MA RI AN NE GRØN LIE GU REN
er over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

PE TER MÆH RE LAURITZEN
er over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

HEI DI BEA TE EG GES BØ
er over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

GRO WIEDS WANG
er over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SIG BJØRN SME LAND
er kli nikk le der og pro fes sor.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

RUNE BLOM HOFF
er pro fes sor og forsk nings le der.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Be hand ling, om sorg og pleie  
for dø en de sy ke hjems pa si en ter 
med covid-19

Skrø pe li ge eld re med mul ti syk dom 
har høy ri si ko for al vor lig syk dom  
og død ved smit e med ko ro na vi rus. 
Til for skjell fra «van lig død» på sy ke
hjem der det er tid til for be re del ser, 
kan til stan den end re seg raskt og  
gi or gan svikt. I den ne ar tik ke len 
 be skri ver vi lind ren de ikkein va si ve 
og in va si ve til tak for skrø pe li ge  
eld re på sy ke hjem som er dø en de  
på grunn av covid19.

Covid-19 (sars-CoV-2) kan smit e 
og føre til in fek sjon hos alle 
 al ders  grup per i be folk nin gen, 
men skrø pe li ge eld re med mul-
ti syk dom er sår ba re og har 
høy ri si ko for al vor lig syk dom 

og død (1–3). Tall fra Norge så langt vi ser at 
gjen nom snits al de ren for dem som dør av 
syk dom men, er 84 år (Folkehelseinstitutet 
14.4.2020). Wang og med ar bei de re frem he ver 
at syk doms for lø pet hos eld re over 70 år ut vik-
ler seg ras ke re enn hos and re al ders grup per 
(3). De fles te eld re som får på vist korona-
smite, blir imid ler tid fris ke. For eld re over 80 

år vi ser tall fra Italia en dø de lig het på 20,2 % 
og fra Kina 21,9 % (3, 4). For per so ner eld re enn 
90 år er en dø de lig het på 22,7 % ob ser vert i 
Italia (5). En stu die fra USA fant at 33,7 % av 
covid-19-smit e de sy ke hjems be bo e re døde av 
syk dom men (2).

De al ler fles te som bor på nors ke sy ke hjem 
er skrø pe li ge, sår ba re og mul ti syke. Mer enn 
80 % har de mens (6). Ko ro na vi rus pan de mi en 
ska per sto re ut ford rin ger for hel se sy ste met 
og for hel se per so nell, og det rei ses man ge om-
fat en de etis ke spørs mål og di lem ma er (7). 
Nors ke hel se myn dig he ter an be fa ler at pa  sien-
ter på sy ke hjem som blir syke av covid-19, bør 
be hand les i sy ke hjem met og ikke leg ges inn 
i sy ke hus med mind re det fin nes «sær lig 
tungt vei en de grunnerfor at inn leg gel se i sy-
ke  hus åpen bart vil for len ge li vet ve sent lig og 
gi økt livs kva li tet» (8).

Hel se di rek to ra tet frem he ver vi de re at per-
so ner med al vor lig syk dom i li vets slut fa se 
må sik res god lind ren de be hand ling og om-
sorg som iva re tar ver dig he ten både til pa si en-
ten og de på rø ren de (8). I den ne ar tik ke len vil 
vi be skri ve ikke-in va si ve og in va si ve til tak for 
skrø pe li ge eld re på sy ke hjem som er dø en de 
på grunn av covid-19. Ar tik ke len byg ger på ret-
nings lin jer, kli nisk er fa ring og fag- og forsk-
nings lit e ra tur.

IN GUNN HOL ME FOSS
Sol berg lia sy ke hjem
Dram men kom mu ne

KJELL BØHN
Jevn aker om sorgs- og re ha bi li te rings sen ter
Rin ge ri ke kom mu ne

CHRIS TI AN MYR STAD
Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for ald ring og hel se
Sy ke hu set i Vestfold

GEIR SEL BÆK
Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for ald ring og hel se
Sy ke hu set i Vestfold

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

BET TI NA HU SE BØ
Institut for glo bal hel se og sam funns me di sin
Uni ver si te tet i Bergen

Er pa si en ten dø en de?
Gam le, skrø pe li ge pa si en ter kan ha vage, dif-
fu se og aty pis ke symp to mer på ko ro na vi rus-
smit e som dia ré og kval me, ho de pi ne el ler 
ut mat tel se (fat ig ue) (3), og det te gjør det 
vans ke lig å stil le dia gno sen. Aty pis ke sym pto-
mer er ikke uvan lig, og akut funk sjons svikt 
i form av tap av ADL-funk sjon (activities of 
dai ly  li ving), akut for vir ring, fall el ler in kon-
ti nens kan være symp to mer på al vor lig syk-
dom hos gam le (9). Van li ge symp to mer ved 
covid-19, som hos te, fe ber el ler dys pné (3), er 
også van li ge uten at de er for år sa ket av ko ro-
na vi rus.

Dags for men hos skrø pe li ge eld re, for eks-
em pel blant dem som har en al vor lig grad av 
de mens, svin ger ofte, og det kan der for være 
van ske lig å vite når per so nen er dø en de (10). 
For å kun ne kon sta te re at dø den er nær fore-
stå en de, skal alle re ver sib le år sa ker være vur-
dert og pa si en ten skal være grun dig un der-
søkt for å ute luk ke and re år sa ker til til stan den 
(11). Tegn på at pa si en ten er dø en de, vi ses i 
ram me 1. Når en per son har covid-19, kan også 
and re tegn som dys pné og re spi ra sjons svikt 
være frem tre den de, og til stan den kan end res 
raskt (15).
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For hånds sam ta le og av kla ring 
av be hand lings ni vå

For pa si en ten, på rø ren de, le gen og øv rig hel-
se per so nell er det vik tig å gjø re vur de rin ger 
om be hand lings in ten si tet før det opp står en 
akut si tua sjon, som for eks em pel smit e med 
ko ro na vi rus. For be bo e re på sy ke hjem er det 
sy ke hjems le gens an svar å sør ge for at pa si en-
tens ver di er og øns ker rundt livs for len gen de 
be hand ling av kla res gjen nom en for hånds-
sam ta le (ad van ce care pla nning). For per so-
ner med de mens an be fa les det at be hand -
lende lege, gjer ne fast le gen, gjen nom fø rer 
for hånds sam ta le tid lig i de mens for lø pet, slik 
at per so nen selv kan bi dra ak tivt. En for hånds-
sam ta le bør gjen tas hvis hel se si tua sjo nen 
end rer seg. For per so ner med kog ni tiv svikt 
vil det ofte være na tur lig at på rø ren de in klu-
de res (16, 17).

Hel se di rek to ra tets vei le der Be slut nings 
proses ser ved be grens ning av livs for len gen de be
hand ling kan hjelpe hel se per so nell til å ta gode 
be slut nin ger som også re spek te rer pa  sien tens 
ret ig he ter. Også pa si en ter med mo de rat til 
al vor lig grad av de mens kan del ta ak tivt i en 
sam ta le om be hand lings av kla ring. Ved mang-
len de sam tyk ke kom pe tan se skal le gens av gjø-
rel se bygge på hva som me di sinsk fag lig set er 
i pa si en tens in ter es se og hva en an tar ville 
vært pa si en tens eget øns ke (18). Før man be-
gren ser livs for len gen de be hand ling hos pa -
sien ter som mang ler sam tyk ke kom pe tan se, 
skal man sam rå seg med an net kva li fi sert hel-

se per so nell bl.a. for å kva li tets sik re van ske li ge 
og skjønns ba ser te vur de rin ger (18). På rø ren de 
skal også hø res for å be ly se hva de an tar ville 
vært pa si en tens øns ke (19).

For noen pa si en ter med covid-19 på sy ke-
hjem har det av uli ke år sa ker ikke vært gjen-
nom ført en for hånds sam ta le ennå. Selv om 
sam ta len nå må gjø res per te le fon el ler vi deo-
sam tale, er det vik tig at den gjen nom fø res.

Pal lia ti ve til tak når pa si en ten 
er dø en de
Med ut gangs punkt i in ter na sjo na le er fa rin ger 
kan vi anta at 20 – 30 % av sy ke hjems pa si en ter 
med covid-19 vil dø av syk dom men (2, 5).  Må let 
for all til nær ming når pa si en ten er dø en de, er 
å frem me vel væ re, iva re ta ver dig het og sør ge 
for lind ring. All uhen sikts mes sig me di ka men-
tell be hand ling og til tak som på fø rer pa si en-
ten pla ger, skal se po ne res. Et godt sen ge leie, 
jevn lig munn stell, be rø ring og fy sisk stell for 
å re gu le re kropps tem pe ra tur og lind re ube-
hag er vik ti ge til tak for å fo re byg ge for eks em-
pel smer ter, re spi ra sjons pro ble mer, angst og 
surk ling (11, 20).

Symp to mer og til tak må ta ut gangs punkt i 
den en kel te pa si ents syk doms for løp, un der-
lig gen de syk dom mer, øns ker og be hov. Ob ser-
va sjo ner fra det tverr fag li ge tea met er helt 
es sen si elt for å av kla re symp to mer og pla ger 
hos dø en de pa si en ter. Det skal all tid for sø kes 
med pleie- og om sorgs til tak, men der som 
 det e ikke gir lind ring, skal le ge mid ler tas i 
bruk (21). Hel se di rek to ra tet har ut ar bei det 
 an be fa lin ger for be hand ling av covid-19-pa -
sien ter ved sy ke hjem som det er vik tig å set e 
seg inn i (8). Se ta bell 1 for en opp sum me ring 
av ikke-in va si ve og in va si ve til tak.

Syk doms bil det hos en covid-19-pa si ent kan 
end re seg raskt og kom pli se res av akut lun-
ge svikt, hjer te svikt, sep sis og even tu elt ny re-
svikt (8, 24). Det e er svært an ner le des enn den 
«van li ge dø den» på sy ke hjem hvor det er tid 
til for be re del ser (ram me 1). Spe si elt skal man 
være opp merk som på symp to mer som rask 
for ver ring av dys pné el ler all menn til stand, 
re spi ra sjons fre kvens ≥ 22 per mi nut, hy pok si, 
ny opp ståt for vir ring og re du sert all menn til-
stand (8).

Fle re sam ti di ge symp to mer, så kal te sym-
ptom knip per, er van lig hos dis se pa si en te ne. 
Kom bi na sjo nen fe ber, hos te og kort pus tet het 
er nevnt av fle re (3, 25–31). Pus te pro ble mer kan 
være eks tra ut ford ren de for skrø pe li ge eld re 
per so ner med svak mus ku la tur. I til legg vil 
kom bi na sjo nen av hos te, økt slim pro duk sjon, 

dys pné, ut mat el se og ho de pi ne gi sto re ut-
ford rin ger med hen syn til lei ring i seng og 
be hov for til ste de væ rel se av hjel pe re.

Kort pus tet het, rask re spi ra sjons fre kvens, 
høy slim pro duk sjon og hos te kan hver for seg 
med fø re angst hos pa si en ten. Sam men vil 
 dis se symp to me ne gi en re ell red sel for ikke å 
få nok ok sy gen til før sel til krop pen. Opp le vel-
sen av ikke å få puste er be skre vet spe si elt hos 
kols pa si en ter (32), men også hos per so ner 
som har pneu mo ni (33). I de fles te stu di er hit-
til rap por te res det om at bi la te ral pneu mo ni, 
høy re spi ra sjons fre kvens og dår lig ok sy gen-
met ning fore kom mer ofte (2, 25–31).

Mor fin git sub ku tant er den vik tig ste be-
hand lin gen for dys pné i li vets slut. Det e vir-
ker angst dem pen de, bi drar til å øko no mi se re 
re spi ra sjons ar bei det, sen ker tryk ket i det lil le 
krets lø pet, re du se rer hos te og bi drar til at pa-
si en ten får dy pe re ån de dret i ste det for over-
fla tisk hy per ven ti la sjon (22).

I til legg kan and re til tak som puste vei led-
ning, even tu el le be ro li gen de me di ka men ter, 
munn stell og O2-be hand ling iverk set es. Hel-
se di rek to ra tet an be fa ler at sy ke hjem me ne gir 
ok sy gen som lind ring (8).

Hel se di rek to ra tet an be fa ler fire sen tra le 
me di si ner for lind ring ved al vor li ge symp to-
mer når pa si en ten har kort for ven tet le ve tid: 
mor fin, ha lo pe ri dol, mi da zo lam og glykopyr-
ron. Le ge mid le ne gis som sub ku ta ne in jek sjo-
ner (8). Do se ring av le ge mid ler må være klar 
før pa si en ten blir dår lig, og det bør ek si ste re 
en plan for nød ven dig dose øk ning. Lege bør 
være til gjen ge lig på te le fon for be slut nings-
støt e.

Sam hand lings re for men vekt leg ger sam-
hand ling mel lom ni vå ene i hel se tje nes ten og 
be ho vet for søm løst sam ar beid mel lom spe-
sia list- og kom mu ne hel se tje nes ten. Pal lia ti ve 
team både ved sy ke hu se ne og ved kom mu -
nale lind ren de av de lin ger kan kon tak tes for 
råd om symp tom hånd te ring (34).

På rø ren de

På rø ren de er ofte en vik tig res surs for per so-
ner som er dø en de, og de reg nes som med-
lem mer av tea met rundt pa si en ten (11). Det e 
blir også un der stre ket av Hel se di rek to ra tet, 
og må let er at in gen pa si en ter skal dø ale ne 
(8). I for bin del se med koronapandemien har 
alle sy ke hjem i Norge inn ført re strik sjo ner for 
be sø ken de, in klu si ve på rø ren de, for å be skyt e 
sår ba re bru ke re mot smit e.

I noen til fel ler vil det være be hov for å gjø re 
unn tak fra re strik sjo ne ne, slik at på rø ren de 

Ram me 1 

Tegn på at pasienten er døende (11–14)

Pasienten har:

betydelig svekkelse og er tiltagende 
 sengeliggende

behov for mye søvn og har ev. varierende 
bevissthetsgrad

manglende inntak av mat og drikke eller 
klarer bare å svelge små slurker væske

uregelmessig respirasjon, eventuelt 
 Cheyne-Stokes’ respirasjon

nedsatt sirkulasjon med kalde og blålige 
ekstremiteter og eventuelt kald nese

nedsatt urinproduksjon

uro/delirium

kvalme/oppkast

surkling i øvre luftveier

karakteristisk drag over ansiktet, blekhet 
rundt nese og munn

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no



791TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  8,  2020;  140

KLINISK OVERSIKT

får be sø ke sine nær mes te som er kri tisk syke 
(8). Norsk for en ing for ge ria tri har kon kre ti-
sert det e (35). Det fore slås at unn ta ket gjel der 
pa si en ter som for ven tes å dø i lø pet av kort 
tid; pa si en ter med akut og svært al vor lig syk-
dom og som der for har sær lig be hov for sam-
vær med på rø ren de; på rø ren de med al vor lig 
psy ko so si al, psy kia trisk el ler so ma tisk til stand 
med sær li ge be hov; pa si en ter som har en til-
stand hvor på rø ren de be søk har ve sent lig po-
si tiv på virk ning av pro gno sen, f.eks. som mil-
jø til tak i ste det for me di ka men tell se da sjon 
ved de li ri um; og i til fel ler der på rø ren des til-
ste de væ rel se vur de res å un der støt e smit e-
vern ar bei det, f.eks. ved at det gjør det let e re 

å få en des ori en tert pa si ent til å over hol de 
smit e vern reg le ne.

Når det gjø res unn tak, må sy ke hjem me ne i 
hvert en kelt til fel le strengt vur de re be tyd nin-
gen av be søket opp mot ri si ko for smit e. Fy-
sisk sam vær må vur de res opp mot al ter na ti ve 
sam værs må ter som vi deo sam tale. Hyp pig het 
av be søk og an tall be sø ken de må be gren ses 
til et mi ni mum. Bruk av kli nisk etikk-komi-
téer el ler opp ret el se av besøkskomitéer an be-
fa les etab lert, da det kan gi en mer en het lig 
prak sis og gi kol le ga støt e i be slut nin ge ne (35, 
36). Kli nisk etikk- ko mi te ene kan også kon tak-
tes ved and re etis ke di lem ma er.

På rø ren de har også be hov for støt te og 

 iva re ta kel se. Når på rø ren de even tu elt skal be-
sø ke sine nære som har covid-19, skjer det e 
ikledd fullt smit e vern ut styr. Det kan være 
svært ut ford ren de for på rø ren de å bi vå ne 
symp to mer som angst og re spi ra sjons svikt 
hos pa si en ten. Per so na let må der for for sø ke å 
gi in for ma sjon, ska pe trygg het og ta vare på 
på rø ren de og til by dem sam ta le og opp føl ging 
så langt det er mu lig.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 3.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 10.4.2020, 
 godkjent 14.4.2020.

Tabell 1  Ikke-invasive og invasive tiltak når pasienten er døende (11, 13, 14, 22, 23).

Symptom Ikke-invasive tiltak Invasive tiltak

Surkling  
i øvre luftveier

• Endre liggestilling ofte
• Sideleie med hevet overkropp, unngå bakoverbøyd hode
• Legge pute under begge underarmer
• Sørge for frisk luft
• Informere om at surkling, som kan virke skremmende,  

er et velkjent symptom og at det kan behandles

• Behandling med antikolinerge midler anbefales på tross 
av kjente antikolinerge bivirkninger som tørrhet i mun-
nen, økt hjertefrekvens, delirium, økt tretthet/søvn, 
forvirring og hallusinasjoner

Angst, uro, 
delirium

• Unngå at pasienten er alene
• Regulere omgivelsene (lys, lyd og temperatur)

• Beroligende legemidler (benzodiazepiner) tåles ofte 
godt av personer med demens, gir få bivirkninger  
og gis helst subkutant

• Nevroleptika har gode angstdempende egenskaper, 
særlig når pasienten i tillegg lider av forvirring eller 
hallusinasjoner

• Når angsten skyldes smerter eller dyspné, bør disse 
symptomene behandles først med opioider, og pasien-
tene må om nødvendig få angstdempende legemidler  
i tillegg

Smerter • Endre sengeleie
• Unngå bestemte stillinger som skaper ubehag
• Skape trygghet og ro

• Perifer- og/eller sentraltvirkende analgetika før stell, 
ved behov, som fast ordinasjon

Dyspné • Sørge for høyt sengeleie/thoraxleie
• Redusere væsketilførsel
• Skape trygghet (se over)

• For døende pasienter med dyspné er morfin den  
viktigste behandlingen

• 1–2 l/min O2 ved dyspné og/eller redusert SpO2  
(oksygenmetning). Dette avsluttes dersom man ikke 
oppnår ønsket palliativ effekt

Hoste • Sørge for høyt sengeleie/thoraxleie

SI REN ERIKSEN
er sy ke plei er og pro fes sor.
For fat e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

EL LEN KA RI NE GROV
er sy ke plei er og pro fes sor.
For fat e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

BJØRN LICHT WARCK
er ph.d., spe sia list i all menn me di sin og over le ge.
For fat e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

IN GUNN HOL ME FOSS
er sy ke hjems lege.
For fat e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

KJELL BØHN
er lege.
For fat e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

CHRIS TI AN MYR STAD
er spe sia list i ge ria tri og sti pen diat.
For fat e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

GEIR SEL BÆK
er spe sia list i psy kia tri, pro fes sor og forsk nings sjef.
For fat e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

BET TI NA HU SE BØ
er spe sia list i ane ste sio lo gi og pro fes sor.
For fat e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Nøytropeni ved be hand ling 
med an ti psy ko ti ka

Nøytropeni og agranulocytose  hø rer 
til de mest al vor li ge og fryk te de 
 bi virk nin ge ne av an ti psy ko ti ka. Hos 
pa si en ter som ram mes, er det ri si ko 
for både in fek sjon og for ver ring av 
den psy ko tis ke grunn li del sen, da 
nøytropeni og agranulocytose ofte 
kre ver se po ne ring av den an ti psy
ko tis ke be hand lin gen. År sa ken er 
tro lig mul ti fak to ri ell. Når pa si en ter 
som be hand les med an ti psy ko ti ka 
får fe ber el ler and re in fek sjons sym
pto mer, bør nøytropeni vur de res 
som dif e ren si al dia gno se.

He ma to lo gis ke bi virk nin ger kan 
fore kom me ved bruk av en rek
ke le ge mid ler, og er også vel
kjen te ved bruk av an ti psy ko 
tika (1). I 1974, kort tid et er at 
klozapin ble in tro du sert på det 

eu ro pe is ke mar ke det, døde åtte klozapin

behandlede pa si en ter i Finland et er at de ut
vik let agranulocytose. Det e før te til at le ge
mid let raskt ble truk ket fra mar ke det. Tak ket 
være klozapins te ra peu tis ke over le gen het 
sam men lig net med and re an ti psy ko ti ka ble 
det re in tro du sert mot slut en av 1980åre ne, 
un der for ut set ning av at pa si en ter som skul le 
be hand les med klozapin, ble un der lagt ru 
tine mes sig mo ni to re ring av he ma to lo gis ke 
ver di er (2). Si den den gang har fo ku set på he
ma to lo gis ke bi virk nin ger økt, og det har blit 
pub li sert ka sui stik ker og over sikts ar tik ler 
som be skri ver til fel ler av nøytropeni og agra
nulocytose ved be hand ling med så vel før s te 
som an nen ge ne ra sjons an ti psy ko ti ka (1).

For må let med den ne ar tik ke len er å gi en 
over sikt over fore koms ten av og me ka nis 
mene bak nøytropeni som opp står ved be
hand ling med an ti psy ko ti ka, og å skis se re 
noen stra te gi er for fore byg ging og hånd te
ring av den ne po ten si elt livs tru en de bi virk
nin gen. Kunn skaps grunn laget for ar tik ke len 
er for fat ter nes egne er fa rin ger fra kli nisk 
prak sis og far ma ko lo gisk råd giv ning til kli 
nike re samt usy ste ma tis ke søk i me di sins ke 
lit e ra tur da ta ba ser som Med line og Embase.

HEN RIK AN DRE AS TORP
henrik.andreas.torp@ous-hf.no
Av de ling for far ma ko lo gi
Oslo uni ver si tets sy ke hus

BJAR TE NY STØYL
Senter for psy ko far ma ko lo gi
Dia kon hjem met Sykehus

De fi ni sjo ner og fore komst

Nøytropeni er ikke en het lig de fi nert i lit e ra
tu ren, men en hyp pig brukt de fi ni sjon i  den ne 
sam men hen gen er et an tall nøytrofile gra nu
lo cyt er < 1,5 ∙ 109/l (3). Al vor lig hets gra de ne av 
nøytropeni er gjen git i ta bell 1. Ter men agra
nulocytose be tyr egent lig fra vær av sir ku le ren
de gra nu lo cyt er (både nøytrofile, eosi no fi le 
og ba so fi le) og de fi ne res gjer ne som et an tall 
nøytrofile gra nu lo cyt er < 0,1 ∙ 109/l (4). I noe 
lit e ra tur bru kes imid ler tid agranulocytose 
sy no nymt med al vor lig nøytropeni.

Om kring 4 % av pa si en ter som be hand les 
med klozapin, ut vik ler nøytropeni, og 1 % ut
vik ler al vor lig nøytropeni el ler agranulocy
tose. In si den sen er størst i lø pet av det før s te 
be hand lings året, og i over halv par ten av til
fel le ne opp står nøytropenien i lø pet av de to 
før s te må ne de ne (3). Fra og med det and re 
be hand lings året er den år li ge in si den sen ube
ty de lig (1). I en stu die av pa si en ter som var 
inn lagt på sy ke hus på grunn av for ver ring av 
schi zo fre ni, ble 1,6 % ram met av nøytropeni 
et er at be hand ling med kvetiapin ble ini ti ert 
mens de var inn lagt (5). Når det gjel der and re 
an ti psy ko ti ka, fin nes det man ge ka sui stik ker, 
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men få stu di er av in si den sen av nøytropeni 
og agranulocytose. I et tysk ma te ria le var in
si den sen størst ved be hand ling med klozapin, 
et er fulgt av perazin (et fenotiazinderivat, 
ikke mar keds ført i Norge), olanzapin, ris pe ri
don og ha lo pe ri dol (6). Ny ere stu di er fra Øs
ter ri ke og Island an ty der at dis se bi virk nin ge
ne opp trer med om trent sam me hyp pig het 
ved be hand ling med and re an ti psy ko ti ka som 
ved klozapinbehandling (7, 8). Døds fall som 
føl ge av nøytropeni fore kom mer hos kun 
0,013 % av pa si en ter som be hand les med klo
zapin (3).

Me ka nis mer

Etio lo gi en bak nøytropeni som bi virk ning av 
an ti psy ko ti ka er ikke full sten dig klar lagt. Ri
si ko en for nøytropeni ved klozapinbehand
ling sy nes ikke å være kor re lert til se rum kon
sen tra sjo ner av klozapin, og bi virk nin gen er 
der for ikke å reg ne som dose av hen gig (9). 
Både tok sis ke og im mu no lo gis ke me ka nis
mer er in vol vert, og ge ne tis ke fak to rer spil ler 
tro lig også en be ty de lig rol le. In si den sen øker 
med al de ren, og det e kan tyde på en ak ku mu
le ring av ri si ko fak to rer hos eld re pa si en ter (3).

Fra både klozapin og olanzapin, som er 
struk tu relt be slek te de, kan det dan nes re ak 
tive me ta bo lit er (nitreniumioner) som er 
di rek te tok sis ke ved at de bin des kovalent til 
mo le ky ler i cel le mem bra ne ne til de nøytro
file gra nu lo cyt e ne (10). For fler tal let av øv ri ge 
an ti psy ko ti ka er til sva ren de me ka nis mer ikke 
kjent. For eks em pel har ris pe ri don, som har 
en kje misk opp byg ning ulik klozapin og olan
zapin, in gen kjen te tok sis ke me ta bo lit er som 
kan ska de gra nu lo cyt er på sam me måte (11).

Re sul ta ter fra im mu no lo gisk forsk ning ta ler 
for at bi virk nin gen er im mun me di ert. Det kan 
for kla re hvor for pa si en ter som tid li ge re har 
ut vik let nøytropeni un der be hand ling med 

klozapin, ofte raskt ut vik ler nøytropeni igjen 
ved ny eks po ne ring for klozapin (2, 10). Det er 
også kjent at pa si en ter som ut vik ler nøytro
peni un der an ti psy ko tisk le ge mid del be hand
ling, ofte ram mes av sam me bi virk ning selv 
ved byt e til and re an ti psy ko ti ka (1, 11).

Ge ne tisk va ria sjon, sær lig i hu ma ne leuko
cytantigener (HLA), har vært stu dert med hen
blikk på å kart leg ge ri si ko fak to rer for å ut vik
le nøytropeni (2). Hit il har in gen ge ne tis ke 
ana ly ser av HLAva ri an ter vist seg å kun ne 
pre di ke re ri si ko med til strek ke lig høy sen si ti
vi tet.

Mo ni to re ring

Til tross for at fler tal let av an ti psy ko tis ke le ge
mid ler har vært as so siert med til fel ler av nøy
tropeni, er det kun be hand ling med klozapin 
som kre ver ru ti ne kon trol ler av an tall leu ko
cyt er og nøytrofile gra nu lo cyt er. Den nors ke 
pre pa rat om ta len (SPC, sum ma ry of pro duct 
cha rac te ri stics) an gir at an tal let leu ko cyt er 
og nøytrofile gra nu lo cyt ter må være hen
holds vis ≥ 3,5 ∙ 109/l og ≥ 2,0 ∙ 109/l før be hand
lings start, og at ver di er < 3,5 ∙ 109/l re spek ti ve 
< 1,5 ∙ 109/l er grunn lag for se po ne ring (12). 
Vi de re an gir den at kon trol le ne må finne sted 
ukent lig de før s te 18 uke ne av be hand lin gen 
og der et er hver fjer de uke. Det e er i tråd med 
ret nings lin je ne i fle re and re land (13). For øv
rig va ri e rer ret nings lin je ne i stor grad fra land 
til land, og stu di er vi ser at in ter val le ne mel
lom prø ve ta kin ge ne i prak sis er leng re enn 
an be falt, uten at det e har på vir ket in si den sen 
av nøytropeni (8). Si den nær me re 90 % av til
fel le ne av nøytropeni ved klozapinbehandling 
opp trer i lø pet av det før s te året, har fle re tat 
til orde for at va rig he ten av mo ni to re rin gen 
kan be gren ses til et år (3).

Til tak ved nøytropeni

Nøytropeni bør være med i de dif e ren si al dia
gnos tis ke over vei el se ne når pa si en ter som 
be hand les med an ti psy ko ti ka, får fe ber, sår 
hals el ler and re in fek sjons symp to mer. Dife
rensialtelling av leu ko cyt er bør der for ut fø
res på vid in di ka sjon. In fek sjo ner og sep sis 
ved nøytropeni må be hand les ag gres sivt et er 
ge ne rel le prin sip per og gjel den de ret nings
lin jer for fe bril nøytropeni (4). Det e in ne bæ
rer som re gel inn leg gel se i ind re me di sinsk 
av de ling.

Van lig vis er nøytropenien selv be gren sen de 
for ut sat at det ut lø sen de le ge mid let se po ne
res. Iføl ge den nors ke pre pa rat om ta len og 
fle re lands na sjo na le ret nings lin jer skal klo
zapin se po ne res umid del bart al le re de ved 
mild nøytropeni (12, 13). Epi de mio lo gis ke stu
di er vi ser at kun en fjer de del av pa si en ter med 
mild nøytropeni ut vik ler al vor lig nøytropeni, 
og det har der for blit sat spørs måls tegn ved 
hvor vidt den ne se po ne rings prak si sen er ra
sjo nell. Ret nings lin je ne i USA er mer li be ra le 
og an be fa ler opp hold i be hand lin gen først 
ved mo de rat nøytropeni (3, 10). Når det gjel
der and re an ti psy ko ti ka, er det ikke etab lert 
til sva ren de an be fa lin ger for hånd te ring av 
nøytropeni, men det e er i va ri e ren de grad 
nevnt i pre pa rat om ta len til det en kel te le ge
mid del. Prin sip pe ne som om ta les i den ne 
 ar tik ke len, vil i man ge til fel ler også kun ne 
være over før ba re til and re an ti psy ko ti ka enn 
klozapin.

For kli ni ke re byr det ofte på ut ford rin ger 
når en pa si ent må slut e med klozapin og 
 byt e til et an net an ti psy ko ti kum, si den klo
zapin først og fremst er for be holdt til fel ler av 
be hand lings re sist ent schi zo fre ni. I til legg til 
fa ren for at det nye le ge mid let ikke gir øns ket 
ef ekt, er det som nevnt også ri si ko for at pa
si en ten ut vik ler nøytropeni et er opp start av 
be hand ling med and re an ti psy ko ti ka. Valg av 
le ge mid del er van ske lig for di fler tal let av 
 an ti psy ko ti ka har vært as so siert med nøytro
peni i minst én ka sui stikk. Til pa si en ter som 
har gjen nom gåt epi so der med nøytropeni 
ved be hand ling med fle re uli ke an ti psy ko ti ka, 
har amisulprid vært truk ket frem som et be
hand lings al ter na tiv (1). Inn til ny lig var det 
ikke pub li sert til fel ler av nøytropeni el ler 
agranulocytose ved amisulpridbehandling, 
noe som sat e le ge mid let i en sær stil ling blant 
an ti psy ko ti ka. Imid ler tid ble det i 2016 pub li
sert en ka sui stikk fra Stor bri tan nia som be
skri ver net opp et til fel le av agranulocytose 
hos en pa si ent som ble be hand let med ami
sulprid (14). Uav hen gig av hvil ket an ti psy ko
ti kum som vel ges, bør mo ni to re ring av an tall 
nøytrofile gra nu lo cyt er fort set e en tid et er 
et byt e.

En be hand lings stra te gi er å sti mu le re til øk
ning av an tal let sir ku le ren de gra nu lo cyt er. 
Bruk av gra nu lo cyt ko lo ni sti mu le ren de fak
to rer (GCSF) ved nøytropeni as so siert med 
an ti psy ko ti ka har ikke vært stu dert i ran do
mi ser te, kon trol ler te stu di er, men det er i en 
rek ke ka sui stik ker be skre vet at slik be hand
ling har re du sert va rig he ten av nøytropeni 

Tabell 1  Inndeling av nøytropeni eter alvorlighets 
grad, basert på betraktninger i (3) og (4). Enkelte 
definerer agranulocytose som antall nøytrofile 
granulocyter < 0,5 ∙ 109/l.

Alvorlighetsgrad 
av nøytropeni

Antall nøytrofile 
granulocytter

Mild nøytropeni 1,0 – 1,5 ∙ 109/l

Moderat nøytropeni 0,5 – 1,0 ∙ 109/l

Alvorlig nøytropeni < 0,5 ∙ 109/l

Agranulocytose < 0,1 ∙ 109/l
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(15). Spe sia list i blod syk dom mer bør kon sul
te res i til fel ler der det er ak tu elt å star te be
hand ling med GCSF. Li ti um har vært brukt 
som tilleggsmedikasjon til klozapin hos pa 
sien ter med lavt an tall nøytrofile gra nu lo cyt
ter (16). Li ti um sti mu le rer til pro li fe ra sjon av 
hvi te blod cel ler gjen nom fle re me ka nis mer, 
men også her be står kunn skaps grunn laget 
for en stor del av ka sui stik ker, og man mang
ler evi dens for å kun ne an be fa le slik be hand
ling på et ge ne relt grunn lag.

Reeksponering

På grunn av ri si ko for nye epi so der fra rå der 
pre pa rat om ta len reeksponering når en pa 
sient først har ut vik let nøytropeni ved be

hand ling med klozapin (12). En stør re gjen
nom gang av ka sui stik ker vi ser imid ler tid at 
selv om reeksponering sjel den var vel lyk ket 
ved agranulocytose, var det vel lyk ket i over 
halv par ten av til fel le ne ved mild og mo de rat 
nøytropeni (17). Sam ti dig be hand ling med 
GCSF el ler li ti um ved reeksponering var in
klu dert i ka sui stik ke ne. Også på det e punk tet 
er ret nings lin je ne i USA mer li be ra le og åp ner 
for reeksponering der som for de le ne vei er opp 
for ri si ko en i hvert en kelt til fel le.

Kon klu sjon

Man ge me ner at de om tal te re strik sjo ne ne 
rundt bru ken av klozapin har ført til at for få 
pa si en ter til bys be hand ling med det e le ge

mid let, som er det mest ef ek ti ve ved schi zo
fre ni (3). På grunn lag av ny kunn skap er vår 
opp fat ning at an be fa lin ge ne, som i man ge 
til fel ler har vært uend re de si den reintroduk
sjonen i 1980åre ne, bur de end res slik at fle re 
pa si en ter kan få nyt e av klozapin. Det e gjel
der sær lig spørs må let om be ho vet for mo ni
to re ring av nøytrofile gra nu lo cyt er ut over 
før s te be hand lings år og spørs må let om hvor
vidt reeksponering bør kun ne vur de res hos 
ut valg te pa si en ter.

For fat er ne tak ker Hil de Fisk vik, spe sia list i ind re me di sin 
og i blod syk dom mer og over le ge ved Oslo uni ver si tets -
syke  hus, for nyt i ge inn spill.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 4.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 14.2.2020, 
 godkjent 24.2.2020.

HEN RIK AN DRE AS TORP
er spe sia list i ane ste sio lo gi og lege i spe sia li se ring  
i kli nisk far ma ko lo gi. 
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

BJAR TE NY STØYL
er spe sia list i psy kia tri og lege i spe sia li se ring i kli
nisk far ma ko lo gi.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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En ung mann  
med kramp ak tig lat er

En mann ble fle re gan ger inn lagt 
med be visst hets tap led sa get av 
ufri vil li ge be ve gel ser. I for vir rings
til stan den som fulg te had de han 
pe ri ode vise syns og hør sels hal lu si
na sjo ner. Fle re gan ger ble til stan den 
for klart av rus mid del bruk, men et er 
hvert mis tenk te man en sjel den syk
dom, som det fin nes ef ek tiv be hand
ling mot.

Da sam bo e ren til en tid li ge re frisk 
mann i 20-åre ne en dag kom 
hjem, kjen te hun en in tens og 
ube ha ge lig lukt. Hun fulg te spor 
av opp kast inn på so ve rom met og 
fant sam bo e ren ukontaktbar, uro-

lig og til gri set i opp kast og urin på gul vet.
Da am bu lan sen kom, fikk de ikke kon takt med 

ham (skår 6 på Glas gow Coma Scale (GCS)). Han 
had de sto re, ufri vil li ge arm be ve gel ser, som gikk 
over da han ble in tu bert og se dert på ste det. Ved 
an komst i akutt mott a ket var han afe bril, had de 
puls på 60 slag/min og var hy per ten siv med blod-

trykk på 240/100 mm Hg. Øv rig kli nisk un der sø-
kel se vis te nor ma le funn.

Opp kast, hy per ten sjon og be visst løs het kre ver 
en rask av kla ring av til stan der som gir for 
høyet in tra kra ni alt trykk el ler på an nen måte 
på vir ker hjer ne stam men. Sam ti dig må mu lig
he ten for in tok si ka sjon og me ta bols ke år sa
ker un der sø kes. Be visst løs het med på føl gen de 
for vir ring kan ses et er ge ne ra li ser te to nisk
klo nis ke an fall og ford rer til sva ren de ut red
ning av ut lø sen de år sa ker (1).

Ar te ri ell blod gass vis te pH 7,32 (7,38 – 7,46), pCO2 
5,9 (4,3 – 6,0 kPa), pO2 56,6 (11,0 – 14,4 kPa) og lak tat 
2,2 (0,5 – 2,2 mmol/l). Ce re bral CT med ar te rio gra-
fi og ce re bral MR vis te nor ma le funn. Blod prø ver 
vis te for høy e de leu ko cytt er på 16,9 · 109/l (4,1 – 9,8 
· 109/l) og kreatin kinase 483 U/l (50 – 400 U/l)), 
mens he mo glo bin, trom bo cytt er, C-re ak tivt pro-
tein, nyre- og le ver ver di er var nor ma le. I spi nal-
væs ken var to tal pro tein lett for høy et, 0,77 g/l 
(0,15 – 0,50 g/l), men cel le tal let var nor malt. Se 
 figur 1 for kronologisk oversikt over prøvesvar.

På føl gen de dag ble pa si en ten vek ket og eks tu-
bert på in ten siv av de lin gen og der ett er over ført til 
sen ge post. Han kun ne da sva re på spørs mål, men 
had de lang la tens tid. Han var orien tert for sted 
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og si tua sjon, men ikke for tid. Det frem kom at 
pa si en ten had de røykt can na bis i åtte år og også 
had de røykt like i for kant av inn leg gel sen.

Tre da ger ett er inn komst vis te EEG ge ne ra li -
serte, uspe si fik ke for styr rel ser mest utt alt fron to-
tem po ralt, men in gen epi lep ti form ak ti vi tet. Fritt 
ty rok sin var lett for høy et på 19,4 pmol/l (11,6 – 19,1 
pmol/l), men ni vå et av ty reoi dea sti mu le ren de 
hor mon var nor malt. Urin prø ve var po si tiv for 
te tra hy dro can na bi nol (THC).

Sam me dag ble pa si en ten opp fatt et som op pe-
gå en de og kjekk og ut skre vet med dia gno sen 
akutt cannabinoidintoksikasjon. Po li kli nisk EEG 
ble plan lagt.

De ufri vil li ge be ve gel se ne ble ob ser vert av 
nev ro log og ble ikke tol ket som epi lep tis ke 
an fall. Cannabinoidintoksikasjoner kre ver 
sjel den inn leg gel se i sy ke hus, men ved al vor
li ge til fel ler kan bru ke ren ut vik le sterk angst, 
psy ko se og på virk ning av sir ku la sjo nen (2).

Tre uker ett er før s te inn leg gel se begynte pa si en-
ten brått å snakke ufor ståe lig og prøv de å kle på 
seg sen ge tøy et. I akutt mott a ket var han lys sky, 
agi tert og hadde syns- og hør sels hal lu si na sjo ner. 
Han ble sendt til psy kia trisk akutt post grun net 
mis tan ke om can na bis ut løst psy ko se. Vakt lege på 
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psy kia trisk av de ling vur der te at den akutt e de bu-
ten av et fluk tue ren de symp tom bil de med des -
orien te ring og mul ti mo da le hal lu si na sjo ner ikke 
var ty pisk for en psy ko se li del se. Han ble der for 
sendt til ba ke til me di sinsk av de ling.

Ram me 1 vi ser kli nis ke ka rak te ris ti ka som bør 
øke mis tan ken om at psy ko tis ke symp to mer 
har en or ga nisk år sak.

Til ba ke på me di sinsk av de ling ble blod og spi nal-
væs ke sik ret i lett propofolnarkose. Det var lett 
for høy et leukocyttall, 12 · 106/l (< 5 · 106/l), i spi nal-
væs ken. Uri nen var fort satt po si tiv for te tra hy dro-
can na bi nol. Øv ri ge un der sø kel ser vis te nor ma le 
funn. Nes te dag var han i mye bedre form, men 
hus ket in gen ting fra de fore gå en de da ge ne.

På ut skriv nings da gen sam ar bei det han godt 
og var ikke len ger uro lig. Han be nek tet inn tak av 
rus mid ler si den for ri ge inn leg gel se. Akutt for bi-
gå en de psy ko se ble satt som dia gno se, og man 
plan la po li kli nisk EEG.

Pleocytose i spi nal væs ken ta ler for at det fore
lig ger en nevroinflammatorisk til stand, og 
det er vik tig å ute luk ke in fek si ø se og au to im
mu ne en ce fa lit er. På det e tids punk tet tes tet 
man ikke for au to im mun en ce fa lit (antinev
ronale an ti stof er). Det e hen ger tro lig sam
men med pa si en tens ras ke til frisk ning.

Tre må ne der ett er før s te inn leg gel se ble pa si en ten 
på ny fun net be visst løs, den ne gan gen med en 
syk kel over seg. Da am bu lan sen an kom, var han 
mo to risk uro lig og had de surk le te re spi ra sjon. 
Ved inn komst til sy ke hus skå ret han 7 på Glas gow 
Coma Scale, og det var nor ma le funn på CT for 
mul ti trau me, orien te ren de blod prø ver og blod-
gass.

Vakthavende nev ro log un der søk te pa si en ten, 
på intensivavdelingen. Pasienten var ikke kon-
takt bar og had de ufri vil li ge be ve gel ser, striatal tå 
og ty de lig bi la te ral eks ten sor re spons ved plan tar-
refleks (se vi deo på Tidsskriftet.no). Ved de to tid-
li ge re inn leg gel se ne var plan tar re flek sen nedad-
vendt. Det var in gen lateraliserende funn og in-
tak te hjer ne stam me re flek ser.

Pa si en ten had de bi la te ra le og ak si a le hy per 
kine tis ke be ve gel ser med ballistisk preg i over
eks tre mi te te ne (se vi deo). Lig nen de be ve gel ser 
var også beskrevet ved før s te inn leg gel se. 
 Epi so de vise an fall med be visst hets tap gir 
 gjer ne mis tan ke om epi lep tisk år sak, mens de 
hy per ki ne tis ke be ve gel se ne pe ker mot en be
ve gel ses for styr rel se. Be ve gel ses for styr rel ser 
led sa get av end ret be visst het kan ses ved en 

lang rek ke tok siskme ta bols ke encefalopatier 
(4). Hy po gly ke mi ut løs te epi so der (5) og gjen
tat e tok sis ke eks po ne rin ger er eks emp ler på 
år sa ker til en episodevis pre sen ta sjon.

Det rå det tvil om hvor dan man skul le tolke si tua-
sjo nen og man valg te å be hand le til stan den som 
ikke-konvulsiv sta tus epilepticus. In tra ve nøs bo-
lus med fosfenytoin 1 200 mg ga in gen ef ekt, men 
de ufri vil li ge be ve gel se ne av tok ett er in tra ve nøs 
bo lus med levetiracetam 3 000 mg. Noen ti mer 
ett er inn komst satt pa si en ten i sen ga mens han 
be ve get seg fra side til side uten å gi kon takt. EEG 
vis te mo de ra te til utt al te ge ne ra li ser te uspe si fik-
ke for styr rel ser. Da gen ett er var han kon takt bar, 
men for vir ret.

Ikkekonvulsiv sta tus epilepticus er lang va ri ge 
epi lep tis ke an fall uten frem tre den de kram per 
(6). Til stan den har et vidt spek ter av kli nis ke 
pre sen ta sjo ner, og for sik ker dia gnos tikk er 
det nød ven dig å ta EEG un der an fal let (7). Der 
det er tvil om EEGtolk nin gen, kan et be hand
lings for søk med in tra ve nøst an ti epi lep ti kum 
være nød ven dig. En rek ke til stan der kan lig ne 
ikkekonvulsiv sta tus epilepticus, her un der 
tok sis ke og me ta bols ke encefalopatier (f.eks. 
ved rus mid del bruk) (6).

For å ute luk ke at de til ba ke ven den de an fal le ne 
skyld tes in tok si ka sjo ner, ble det ut ført en ut vi det 
screen ing med QTOF-ana ly se. Fun ne ne tal te mot 
rus mid del inn tak den siste ti den.

På rø ren de for tal te at pa si en ten had de vært på-
fal len de for vir ret i ett er kant av de tid li ge re inn-
leg gel se ne. De opp lev de at sy ke hu set had de et 
over dre vent fo kus på rus mid del bruk og var be-
kym ret for pa si en ten. Antinevronale an ti stof er 
var ne ga ti ve i se rum og spi nal væs ke. Pa si en ten 
ble ut skre vet med uend ret dose leve tiracetam 
750 mg × 2 per os og plan lagt kon troll ved nev ro-
lo gisk po li kli nikk.

På det e tids punk tet tol ket man pa si en tens 
til stand som til ba ke ven den de epi lep tis ke an
fall, uten at man had de fun net noen ut lø  sende 
år sak.

Fire må ne der ett er før s te inn leg gel se falt pa si en-
ten om i et kram pe an fall av ca. 30 se kun ders 
 va rig het. Da am bu lan sen kom, had de han åpne 
øyne, men ga ikke kon takt (GCS-skår 7). I mott a-
gel sen var han selv pus ten de, men be visst løs og 
had de lang som me, vri den de be ve gel ser i alle eks-
tre mi te ter. Det ble gitt dia ze pam 2,5 mg × 3 in tra-
ve nøst, med for bi gå en de ef ekt. Ett er nor ma le 
funn på ce re bral CT ble han over ført til nev ro lo gisk 

in ten siv av de ling. Der kas tet han opp gjen tatt e 
gan ger og fikk et for bi gå en de, kort va rig met nings-
fall. Han fikk dia ze pam 2,5 mg in tra ve nøst og 
 in tra ve nøs bo lus med valproat på 2 700 mg, ett er-
fulgt av in fu sjon på 100 mg/t. I lø pet av natt en var 
han mo to risk uro lig og fikk fle re gan ger dia ze pam 
2,5 – 5 mg in tra ve nøst, med noe ef ekt.

Ved vi sitt en på føl gen de dag tok han noen in-
struk ser, men svar te ikke på til ta le. Ett er hvert 
for søk te han å krab be ut av sen gen. Nev ro log mis-
tenk te epi lep tisk an fall med postiktal for vir ring.

Nes te dag var han vå ken og orien tert. Han be-
skrev ho de pi ne, svim mel het og am ne si for da -
gene på sy ke hu set. EEG vis te uspe si fik ke for styr-
rel ser mest utt alt fron to tem po ralt. Ty reoi dea -
stimu le ren de hor mon var for før s te gang i for lø-
pet for høy et på 12,8 mIE/l (0,24 – 3,78 mIE/l).

Pa si en ten fikk dia gno se ko den ge ne ra li sert idio-
pa tisk epi lep si og ble ut skre vet med levetirace-
tam i tab lett form 1 000 mg × 2 og kon troll ved 
nev ro lo gisk po li kli nikk.

Fire må ne der og to uker ett er før s te inn leg gel se 
be gyn te pa si en ten å le høy lytt i et sel skap, til sy-
ne la ten de av noe som ble sagt. Han fort satt e 
imid ler tid å le hiks ten de og an strengt inn til han 
stiv net til og mis tet be visst he ten. I mott a gel sen 
var han ikke kon takt bar (GCS-skår 6), had de 
blikkdeviasjon mot høy re og epi so der med ufri-
vil li ge be ve gel ser i ar me ne. Plan tar re flek sen var 
nedadvendt. Det ble gitt in tra ve nøs bo lus med 
valproat på 2 700 mg, ett er fulgt av infusjon på 
100 mg/t. På nev ro lo gisk in ten siv av de ling kas tet 
han opp og fikk snor ken de re spi ra sjon med met-
nings fall til 70 – 80 %. På dett e tids punk tet var 
plan tar re flek sen opp ad vendt. Pa si en ten ble se-
dert og in tu bert.

På føl gen de dag ble han eks tu bert. Han var 
svært for vir ret, hør te sky ting og eks plo sjo ner 
uten for sy ke hu set og trod de det var krig. Han stir-
ret på ma le ri et av en blomst på rom met sitt og 

Ram me 1 

Kliniske karakteristika som bør øke 
mistanken om at psykotiske symptomer 
har en organisk årsak (modifisert fra 
Keshavan og Kaneko (3))

Atypisk presentasjon

Høy debutalder hos tidligere frisk pasient

Akutt debut

Alvorlig desorientering og/eller forvirring

Katatoni

Tilstedeværelse av synshallusinasjoner 
eller multimodale hallusinasjoner

Symptomfluktuasjon

Video og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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be skrev at bloms ten fikk nye for mer og far ger 
hver gang han så på ma le ri et. Symp to me ne fluk-
tuer te fra time til time. Opp le vel se ne var svært 
ube ha ge li ge for pa si en ten, men i gode pe ri oder 
had de han inn sikt i at de ikke var vir ke li ge.

An ti stof mot tyreoideaperoksidase (anti-TPO) 
ble for før s te gang un der søkt og vis te seg å være 
for høy et i se rum, 687 IE/ml (0 – 35 IE/ml). Spi nal-
væs ken vis te lett for høy et leukocyttall på 10 · 106/l 
(< 5 · 106/l) og to tal pro tein 0,97 g/l (0,15 – 0,50 g/l) 
samt til ste de væ rel se av anti-TPO.

Det ble mis tenkt steroidresponsiv en ce fa lo pa ti 
as so siert med au to im mun ty re oi ditt. Pa si en ten 
fikk metylprednisolon 1 000 mg × 1 dag lig in tra-
ve nøst i fem da ger. Han så ut til å være i bed ring 
un der be hand lin gen, rap por ter te in gen hal lu si-
na sjo ner og ble ett er hvert opp fatt et å være i sin 
til nær met ha bi tu el le til stand. Han ble ut skre vet 
med levetiracetam 1 000 mg × 2 og valproat 
600 mg × 2, beg ge i tab lett form.

Steroidresponsiv en ce fa lo pa ti as so siert med 
au to im mun ty re oi dit (Hashimotos en ce fa lo
pa ti) er en sjel den og om dis ku ter te til stand 
(8, 9). Den ble mis tenkt på bak grunn av til ba
ke ven den de nev ro psy kiat ris ke symp to mer, 
 sub kli nisk tyreoideasykdom, po si tiv antiTPO 
og man gel på en an nen god for kla ring på 
sym pto me ne. AntiTPO er til ste de i se rum hos 
10 % av nor mal be folk nin gen (10). I man gel av 
en spe si fikk dia gnos tisk test fore slo en eks
pert grup pe i 2016 kri te ri er for til stan den 
(ram me 2).

Seks må ne der ett er før s te inn leg gel se fant sam-
bo er pa si en ten på ny med re du sert be visst het. 
Han had de i for kant be skre vet at han ikke kun ne 
se noe og at han gikk inn i ting. I mott a gel sen 
had de han kjen te be ve gel ser i ar me ne mens han 
vred ho det frem og til ba ke. Se ne re fikk han en 
ryt misk rug ging av venst re eks tre mi tet led sa get 
av blikkdeviasjon opp ad mot høy re. Han fikk dia-

ze pam 10 mg in tra ve nøst og ble over ført til nev-
ro lo gisk in ten siv av de ling.

På mis tan ke om steroidresponsiv en ce fa lo pa ti 
as so siert med au to im mun ty re oi ditt ble det star-
tet be hand ling med metylprednisolon 1 000 mg 
in tra ve nøst i fem da ger. Ett er rask bed ring ble han 
ut skre vet med tab let ter med levetiracetam 
1 000 mg × 2, valproat 600 mg × 2 og pred ni so lon 
60 mg × 1 med ned trap ping over fire uker.

Det fore lig ger per i dag in gen stu di er der man 
har un der søkt op ti mal va rig het av ste ro id 
behand ling ved steroidresponsiv en ce fa lo  pati 
as so siert med au to im mun ty re oi dit.

En uke ett er at prednisolonkuren var av slutt et, be-
gyn te pa si en ten plut se lig å lete ett er ord. Han ut-
vik let så et kram pe an fall hvor ho det vend te mot 
venst re og krop pen ble stiv og ek sten dert. Det var 
nå gått syv må ne der og en uke si den før s te inn leg-
gel se. På rø ren de be skrev et re du sert funk sjons ni vå 
de siste må ne de ne. De anga en klar bed ring ett er 
opp start av ste ro i der, og mer ho de pi ne, skjel vin ger 
og «nær an fall» ett er se po ne ring. Ett er å ha vært 
inn lagt på nytt i en uke ble han ut skre vet med tab-
let te ne levetiracetam 1 000  mg × 2, valproat 
600 mg × 2 og pred ni so lon 30 mg × 1.

Pred ni so lon ble sak te trap pet ned og se po nert 
et år ett er for ri ge an fall. 18 må ne der ett er se po ne-
rin gen er pa si en ten frem de les an falls fri. Han er i 
full jobb og be skri ver en grad vis gjen vin ning av 

Fi gur 1  Kro no lo gisk over sikt over prø ve svar. N = nor ma le ver di er, H = høye ver di er, tot = to tal.

Ram me 2 

Diagnostiske kriterier for steroidres
ponsiv encefalopati assosiert med 
 autoimmun tyreoiditt (11).

1  Encefalopati med krampeanfall, myoklo-
nus, hallusinasjoner eller slaglignende 
episoder

2  Subklinisk eller mild tyreoideasykdom 
(oftest hypotyroidisme)

3  MR av hjernen viser normale funn eller 
uspesifikke forandringer

4  Antistoffer mot tyroidea (TPO, tyreoglo-
bulin) er til stede

5  Fravær av veldefinerte antinevronale 
antistoffer i serum og spinalvæske

6  Eksklusjon av andre årsaker (foreslått 
eksklusjonsliste finnes i appendiks hos 
Graus og medarbeidere (11))
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mun etio lo gi. I lik het med au to im mu ne en ce
fa lit er har til stan den god re spons på im mun
mo du le ren de be hand ling, men som be gre pet 
en ce fa lo pa ti in di ke rer, er de in flam ma to ris ke 
end rin ge ne i hjer nen ofte mer be gren set.

I Tids skrif tet er til stan den tid li ge re be skre
vet hos en kvin ne i 60åre ne med epi so disk 
for vir ring, afa si og myoklonier (15). Selv om 
pa si en te ne i de to ka sui stik ke ne har uli ke 
symp to mer og syk doms for løp, fyl ler beg ge de 
fore slåt e dia gnos tis ke kri te ri e ne for dia gno
sen (11). Fra vær av an fall un der be hand lings
pe ri ode ne med ste ro i der un der støt er dia gno
sen.

Ka sui stik ken il lust re rer ut ford rin ger kli ni
ke ren kan møte i ut red nin gen av pa si en ter 
med kom plekst nev ro psy kiat risk symp tom
bil de. Den ty de lig gjør vik tig he ten av å være 
grun dig og nys gjer rig i til nær min gen til pa 
sien ter med psy ko tis ke symp to mer – sær lig 
når bil det er aty pisk for psy kia tris ke li del ser.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 26.9.2019, før s te re vi sjon inn sendt 29.1.2020, 
 godkjent 10.3.2020.

tis ke an fall, pa to lo gis ke EEGfunn og eter
hvert nev ro lo gis ke funn og pleocytose i spi
nal væs ken for at det fore lå en or ga nisk år sak. 
Pleocytose kan sees ved ikkein fek si øs sta tus 
epilepticus (12), men sam men holdt med den 
mang len de ef ek ten av an ti epi lep ti ka ta ler 
fun net for en in flam ma to risk år sak. Fra vær av 
in fek sjon og ma lig ni tet gjor de au to im mun 
en ce fa lit til ak tu ell dif e ren si al dia gno se.

Ved au to im mu ne en ce fa lit er bin der an ti
stof er seg til nevrotransmiterreseptorer el ler 
io ne ka na ler på nev ro net (13). Kon se kven sen 
er in flam ma sjon el ler end ret funk sjon av mål
pro tei net. Pa si en te ne har of test sub akut de
bu te ren de al vor li ge nev ro psy kiat ris ke sym
pto mer som et er hvert ut vik ler seg til kram
per, ufri vil li ge be ve gel ser og au to no me for
styr rel ser. For å be kref te dia gno sen tes ter man 
for spe si fik ke antinevronale an ti stof er i se
rum og spi nal væs ke.

Hos en be ty de lig an del av pa si en te ne lar 
imid ler tid ikke spe si fik ke an ti stof er seg på vi se 
(13, 14). Ved sterk kli nisk mis tan ke om au to im
mun en ce fa lit er det der for ak tu elt å for sø ke 
im mun mo du le ren de be hand ling også ved ne
ga ti ve an ti stof prø ver, un der for ut set ning av 
at in fek sjo ner og ma lig ni tet er ute luk ket (11).

Steroidresponsiv en ce fa lo pa ti as so siert med 
au to im mun ty re oi dit an tas å ha en au to  im

tid li ge re funk sjons ni vå. Han får frem de les for-
skre vet levetiracetam 1 000 mg × 2 med plan om 
ned trap ping og se po ne ring.

Dis ku sjon

Ka sui stik ken il lust re rer hvor dan hjer ne or ga
nis ke syk doms pro ses ser kan frem brin ge et 
bredt spek ter av nev ro psy kiat ris ke symp to
mer. God dia gnos tikk er av gjø ren de for å 
 kun ne gi mål ret et be hand ling. Hos den ne 
pa  sien ten var det tid lig i for lø pet mis tan ke 
om at til stan den skyld tes al vor lig rus mid del
bruk el ler en psy ko se li del se.

Hvor vidt psy ko tis ke symp to mer har en or
ga nisk år sak el ler ikke, kan være van ske lig å 
vur de re (ram me 1). Lis ten over or ga nis ke år
sa ker til psy ko tis ke symp to mer er lang og 
 in ne hol der blant an net in tok si ka sjo ner, in fek
sjo ner, vi ta min mang ler, epi lep si er samt au to
im mu ne og me ta bols ke syk dom mer (3). Ved 
kli nisk mis tan ke om en or ga nisk år sak bør 
det i til legg til en grun dig anam ne se og so ma
tisk un der sø kel se gjen nom fø res EEG, ce re bral 
MR og spi nal punk sjon.

Hos den ne pa si en ten tal te en brå symp tom
de but, mul ti mo da le hal lu si na sjo ner, epi lep
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SIV HES TE NES
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mott ak
Bæ rum sy ke hus

Lun ge em bo lis me ved covid-19

Vi be skri ver her lun ge em bo lis me hos 
tre pa si en ter i uli ke fa ser av covid-19. 
Ut vik ling av lun ge em bo lis me kan 
lett over s es, for di re spi ra sjons svikt 
og hy pok se mi kan til skri ves sars-
CoV-2-pneu mo ni.

B il det kom pli se res av kraf ti ge 
akuttfasereaksjoner og ut bredt 
in flam ma sjon i lun ge ne. Lun ge-
em bo lis me fore kom mer også hos 
covid-19-pa si en ter som får trom-
bo se pro fy lak se med lav mo le ky-

lært he pa rin, og smitt e vern hen syn bør ikke 
kom me i vei en for nød ven dig bil de dia gnos-
tikk.

Pa si ent 1
En mann i 70-åre ne med dia be tes type 2 ble 
inn lagt ett er tre da gers sy ke his to rie med fe-
ber og smer ter i kors rygg og mage. Ved inn-
komst fant man re spi ra to risk al ka lo se og lett 
takypné. Rønt gen tho rax vis te sub ti le pneu-
monisuspekte for tet nin ger ba salt i høy re 
 lun ge. Sars-CoV-2 ble på vist i luft veis sek ret. 
Pa si en ten ble be hand let med O2-til skudd 2 l/
min, men had de ved va ren de takypné. Han 
mott ok enoksaparin 40 mg × 1 som trom bo-
se pro fy lak se. Dag 4 fant man økte bi la te ra le 
for tet nin ger på rønt gen tho rax, og in nen dag 
8 var det ytt er li ge re progrediering.

Han had de øken de ok sy gen be hov fra dag 9, 
med be hov for 10 l/min på re ser voar mas ke for 
å hol de SpO2 > 94 %. Han ble grad vis mer med-
tatt og sli ten. Rønt gen tho rax dag 12 vis te ve-
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sent lig uend ret ut bre del se av lun ge for tet nin-
ger. Grun net mang len de bed ring i ok sy ge ne-
ring og ved va ren de sterkt for høy et D-di mer 
til ver di er > 10 mg/ml (fi gur 1) ble det dag 15 
ut ført CT pul mo nal an gio gra fi. Den ne av dek-
ket bi la te ra le seg men ta le og subsegmentale 
lungeemboluser, i til legg til ut bred te in fek -
siøse for tet nin ger (fi gur 2a-b). Ett er opp start 
av an ti koa gu la sjons be hand ling (enoksaparin 
100 mg × 2) ble ok sy gen be ho vet grad vis re du-
sert og all menn til stan den raskt bedre.

Pa si ent 2

En tid li ge re frisk mann i slutt en av 70-åre ne 
ble inn lagt ett er tre da gers sy ke his to rie med 
høy fe ber, tørr hos te og re du sert all menn til-
stand. Han had de ikke dys pné, men hy pok s-
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Fi gur 1  Tids lin je for nivå av D-di mer (fibrinogene ek vi va len te en he ter, FEU) i plas ma (p) og fer ri tin og C-re ak tivt pro tein (CRP) i se rum (s) hos pa si ent 1 og 2. X-akse an gir 
an tall da ger ett er inn leg gel se. Stip let lin je in di ke rer D-dimerverdier > 35,2 mg/l, hvor vi de re for tyn ning for kvan ti te ring ikke ble ut ført. Det var be ty de lig dy na mikk  
i D-di mer un der veis i for lø pet hos beg ge pa si en ter, med stig ning til to sif re de ver di er for ut for CT-an gio gra fi med på vis ning av lungeemboluser (pi ler). * in di ke rer tids-
punkt for opp start av im mun mo du le ren de be hand ling (anakinra) hos pa si ent 2. Dett e ble for søkt på grunn av for ut gå en de sterkt for høy et fer ri tin og ved va ren de høy  
D-di mer. Raskt fall i in flam ma sjons pa ra met re ne ble ob ser vert ett er opp start, men uten ve sent lig bed ring i kli nisk til stand. Ne der ste pa nel vi ser ok sy gen ra tio, som utt rykk 
for ok sy ge ne rings be hov gjen nom syk doms for lø pet. Ra tio re flek te rer for holds tall mel lom ar te ri elt ok sy gen trykk (PaO2) og frak sjon av in spi rert ok sy gen (FiO2). For pa si ent 
1 er PaO2 es ti mert fra ok sy gen met ning målt ved puls ok sy me tri ved bruk av om reg nings ta bell.

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

emi med SpO2 90 % på rom luft. Rønt gen tho-
rax ved inn komst vis te nor ma le for hold. Sars-
CoV-2 ble på vist i luft veis sek ret. Han fikk enok-
saparin 40 mg × 1 som trom bo se pro fy lak se. 
Ved ny rønt gen tho rax-un der sø kel se dag 1 var 
det til kom met bi la te ra le for tet nin ger. Dag 2 
var han mer med tatt og had de høy ere ok sy-
gen be hov. Takypné opp stod dag 3, og rønt gen 

vis te pro gre die ring av lun ge for tet nin ger. Han 
ble over flytt et til in ten siv av de ling og in tu bert.

Med bak grunn i rap por ter om økt fore-
komst av ve nø se trom bo em bo lis ke hen del ser 
hos in ten siv pa si en ter med covid-19 valg te vi 
å øke profylaksedosen av enoksaparin til 
40 mg × 2. Dag 7 steg D-dimerverdiene fra 2,8 
til 24 mg/l. Ferritinnivået var > 2 000 µg/ml, og 

man star tet be hand ling med in ter leu kin-1-re-
sep tor an ta go nist (anakinra) dag 10. Fram til 
dag 13 så man ra dio lo gisk pro gre die ring av 
lun ge for tet nin ger, mens D-dimerverdien falt 
ett er opp start av anakinra (fi gur 1). Grun net 
ny D-dimerstigning fra 16 mg/ml til 26 mg/ml 
ble det dag 16 ut ført CT pul mo nal an gio gra fi. 
Man fant da bi la te ra le pe ri fe re lungeembo-
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Fi gur 2  CT pul mo nal an gio gra fi med ko ro na le MIP-re kon struk sjo ner (mak si mal in ten si tets pro jek sjon). Bil de ne 
vi ser lungeemboluser i pulmonalarterier til un der lap pe ne hos alle tre pa si en te ne (a, c, e, pi ler). Pa si ent 1 (a, b)  
og 2 (c, d) had de også bi la te ra le lun ge for tet nin ger med in fek si øst preg og ho ved sa ke lig pe ri fer dis tri bu sjon  
som frem kom mer bedre i lun ge vin du (b, d). Hos pa si ent 3 (e, f) sees av run det kon so li de ring med bred base mot 
pleu ra ba salt i venst re un der lapp, best for en lig med lun ge in farkt (f). Mattglassfortetninger rundt in fark tet, 
el lers kla re lun ger.

luser og ut bred te for tet nin ger i alle lap per 
(fi gur 2c-d). Det ble star tet an ti koa gu la sjons-
be hand ling (enoksaparin 100 mg × 2), men 
ett er et lang va rig for løp med sta sjo nær al vor-
lig lun ge svikt døde pa si en ten dag 22.

Pa si ent 3

En tid li ge re frisk kvin ne i 70-åre ne gjen nom-
gikk en ukes syk dom med lett tørr hos te og 
øvre luft veis symp to mer. Det ble på vist sars-
CoV-2 i luft veis sek ret ett er to da ger. Ett er en to 
ukers pe ri ode uten symp to mer til kom det på 
ny tørr hos te, og pa si en ten ble inn lagt dag 23 
da ger ett er symp tom de but med aktivitets-

dyspné og takypné. Det fore lå ved inn komst 
re spi ra to risk al ka lo se, og D-dimerverdien var 
1,9 mg/ml. Rønt gen tho rax vis te nor ma le funn. 
Det ble ut ført CT pul mo nal an gio gra fi, som 
av dek ket bi la te ra le seg men ta le og subsegmen-
tale lungeemboluser med af ek sjon av alle 
lun ge lap per, uten funn av infeksjonssuspekte 
for tet nin ger (fi gur 2e-f). Hun fikk per oral an-
ti koa gu la sjons be hand ling (apiksaban 10 mg 
× 2) og ble ut skre vet da hun var i bed ring.

Dis ku sjon

Ka sui stik ke ne il lust re rer lun ge em bo lis me 
som med vir ken de år sak til hy pok se mi ved 

sars-CoV-2-in fek sjon i uli ke fa ser av syk dom-
men. Det er van ske lig å tid fes te nøy ak tig når 
i for lø pet den ne kom pli ka sjo nen opp stod. For 
pa si ent 1 og 2 ble høye D-dimerverdier først 
til skre vet kraf tig, in fek sjons ut løst akuttfase-
respons (fi gur 1). Ett er som pa si en te ne ble be-
hand let med lav mo le ky lært he pa rin un der 
hele inn leg gel sen, ble mis tan ke om lun ge -
embo lis me først fatt et se ne re i for lø pet. Høye 
D-dimerverdier (> 1,0 mg/ml) ved inn komst er 
i fle re stu di er rap por tert å være as so siert med 
økt ri si ko for død ved covid-19 (1–3), men år-
saks sam men hen gen er sann syn lig vis mul ti-
fak to ri ell.

Hos pa si ent 2 ob ser ver te vi un der veis i for-
lø pet en kraf tig stig ning i se rum ni vå er av C-re-
ak tivt pro tein (CRP) og fer ri tin (fi gur 1). Al vor-
lig ko ro na vi rus syk dom er rap por tert å være 
as so siert med ut vik ling av en hyperinflam-
matorisk til stand (cy to kin storm) som ledd i 
den im mu no lo gis ke re spon sen mot vi ru set 
(4), og man har spe ku lert i om im mun mo du-
le ren de be hand ling her kan ha en plass. Grun-
net per sis te ren de, al vor lig lun ge svikt valg te 
vi der for å for sø ke im mun mo du le ren de be-
hand ling med anakinra. Ett er opp start ob ser-
ver te vi raskt fal len de ni vå er av D-di mer, CRP 
og fer ri tin (fi gur 1), men in gen tegn til ve sent-
lig kli nisk bed ring. Dett e, sam men holdt med 
ny stig ning i D-dimernivå, gav mis tan ke om 
lun ge em bo lis me.

Covid-19 med fø rer hos man ge et lang va rig 
syk doms for løp med høy fe ber, re du sert all-
menn til stand og lun ge på virk ning, som alle 
bi drar til im mo bi li se ring. In ten siv be hand ling 
re pre sen te rer i seg selv en ve sent lig ri si ko fak-
tor for trom bo em bo lisk syk dom. Akutt e in fek-
sjons til stan der er as so siert med en be ty de lig, 
men for bi gå en de økt ri si ko for ve nø se trom-
bo em bo lis ke hen del ser (5). Kunn skap om pa-
to fy sio lo gi en ved covid-19-as so siert trom bo-
em bo lisk syk dom er fort satt be gren set. Både 
vi rus in fek sjo nen i seg selv og led sa gen de an-
ti vi ra le im mun re spon ser med fø rer ri si ko for 
kraf tig ak ti ve ring av koa gu la sjons sy ste met 
som føl ge av en do tel ska de, pla te ak ti ve ring og 
fri gjø ring av po ten te pro in flam ma to ris ke cy-
to ki ner (6). Man har også mis tenkt at en do tel-
ska de kan gi kraf tig kom ple ment ak ti ve ring 
og der ved ut lø se en trom bo tisk mik ro an gio-
pa ti lik nen de den man ser ved aty pisk he mo-
ly tisk-ure misk syn drom (7). An ta ge lig skyl des 
den høye fore koms ten av lun ge em bo lis me 
ved covid-19 en kom bi na sjon av inflamma-
sjonsmediert ska de i af  sert lun ge vev (3) og 
sy ste misk hyperkoagulabilitet.

I fle re pub li ka sjo ner har man rap por tert en 
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på fal len de høy fore komst av lun ge em bo lis me 
hos covid-19-pa si en ter. Til stan den er på vist 
hos 20 – 30 % av pa si en te ne der CT pul mo nal 
an gio gra fi har blitt ut ført på kli nisk in di ka-
sjon (8–11). Bio kje mis ke og funk sjo nel le tegn 
på hyperkoagulabilitet er be skre vet hos al vor-
lig syke covid-19-pa si en ter og sy nes as so siert 
med dår lig pro gno se (1, 2, 8, 12, 13).

Blant 184 ne der lands ke in ten siv pa si en ter 
fant man CT-/ul tra lyd-ve ri fi sert ve nøs trom bo-
em bo lisk hen del se hos 27 %, hvor av 81 % (25 pa-
si en ter) had de lun ge em bo lis me (8). Dyp vene-
trom bo se (DVT) ble på vist hos én pa si ent. 
Økte glo ba le koa gu la sjons pa ra me te re (INR, 
ak ti vert par ti ell tromboplastintid) pre di ker te 
fore komst av trom bo em bo lis ke kom pli ka sjo-
ner. Dett e pe ker i ret ning av koa gu lo pa ti som 
et bi drag til ut vik ling av lun ge em bo lis me ved 
covid-19 (8). Det er verdt å mer ke seg at pa  sien-
te ne mott ok trom bo se pro fy lak se med lav mo-
le ky lært he pa rin. Do se rin gen var imid ler tid 
for skjel lig på de uli ke sy ke hu se ne som del tok 
i stu di en, og det an gis i ar tik ke len at do se ne 
økte over tid. Ved ett av sent re ne ble profylak-
sedosen i lø pet av ob ser va sjons pe  rio den dob-
let til to dag li ge do se rin ger, og for fatt er ne 
ar gu men te rer på ba sis av den slå en de høye 
fore koms ten av lun ge em bo lis me for at slik 
prak sis må vur de res hos in ten siv pa si en ter 
med covid-19 (8).

I den ne der lands ke stu di en ble bil de dia-
gnos tikk kun ut ført ved kli nisk mis tan ke, og 
den to ta le fore koms ten av trom bo em bo lisk 
syk dom kan der for være enda høy ere (8). Hos 
7 av 25 pa si en ter med lun ge em bo lis me fant 

man kun subsegmentale em bo lu ser. De kli-
nis ke kon se kven se ne av slike pe ri fe re trom ber 
er tro lig va riab le og av hen gi ge av om fan get 
av den in fek sjons ut løs te pa ren kym ska den 
som fore lig ger.

Til ba ke mel din ger til oss fra in fek sjons- og 
in ten siv me di sins ke mil jø er i Norge er at man 
også her har ob ser vert en på fal len de høy in-
si dens av trom bo em bo lis ke kom pli ka sjo ner 
hos covid-19-pa si en ter, til tross for bruk av  
stan dard profylaksedoser med lav mo le ky lært 
he pa rin (ved vårt sy ke hus i form av enoksapa-
rin 40 mg × 1). Med bak grunn i dett e og egne 
er fa rin ger har vi der for ved vår av de ling inn til 
vi de re valgt å be nytt e økt profylaksedose en-
oksaparin (40 mg × 2) hos en del av dis se pa-
si en te ne. Sy ste ma tis ke stu di er av fore komst 
av dyp vene trom bo se og lun ge em bo lis me vil 
være av stor ver di for å av dek ke om fan get av 
slik syk dom hos hos pi ta li ser te covid-19-pa -
sien ter og for å klar leg ge un der lig gen de pa-
to fy sio lo gi.

Ved vårt sy ke hus har bruk av CT-un der sø kel-
ser i ru ti ne dia gnos tikk ved covid-19 vært 
sterkt be gren set, pri mært be tin get i at in flam-
ma to ris ke for and rin ger frem kom mer ty de lig 
ved van lig rønt gen tho rax, men også av smit-
te vern mes si ge hen syn. I lys av høy fore komst 
av lun ge em bo lis me i den ne pa si ent grup pen 
bør man vur de re mer ut bredt bruk av CT-an-
gio gra fi hos pa si en ter med ved va ren de høyt 
ok sy gen be hov og bio kje mis ke tegn på hy per-
in flam ma sjon samt ved svært høye D-dimer-
verdier el ler ve sent lig dy na mikk i den ne pa-
ra me te ren.

Kon klu sjon
Høy fore komst av trom bo em bo lis ke kom -
plika sjo ner ved covid-19 ford rer en sær lig 
 opp merk som het blant le ger som hånd te rer 
den ne pa si ent grup pen både i og uten for sy-
ke hus. Ef ek tiv fore byg ging og rask på vis ning 
av even tu el le lungeemboluser vil sann syn lig-
vis bi dra til at fle re pa si en ter blir vel lyk ket 
be hand let. Un der sø kel se med CT pul mo nal 
an gio gra fi bør der for vur de res hos pa si en ter 
med al vor lig syk dom selv om de blir be hand-
let med lav mo le ky lært he pa rin.

Med be gren set for stå el se av un der lig gen de 
pa to fy sio lo gi og fra vær av re sul ta ter fra ran-
do mi ser te kon trol ler te stu di er er det van ske-
lig å ut for me ret nings lin jer for trom bo se pro-
fy lak se ved covid-19. Fore komst av blød nings-
kom pli ka sjo ner bør også kart leg ges bedre. 
Hvor vidt det er in di ka sjon for å gi hele pa -
sient grup pen el ler bare grup per av pa si en ter 
som man tror har sær lig høy ri si ko, for høy et 
profylaksedose el ler be hand lings do ser med 
lav mo le ky lært he pa rin, er ikke av klart. I på-
ven te av re sul ta ter fra  sy ste ma tis ke stu di er er 
det øns ke lig med en prak sis ba sert på kon sen-
sus og er fa rin ger fra uli ke sent re na sjo nalt og 
in ter na sjo nalt.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 23.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 1.5.2020, 
 godkjent 4.5.2020.
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Ana fy lak tisk re ak sjon  
ved bruk av MR-kon trast mid del

Magnetresonansundersøkelse er en 
ikke-in va siv un der sø kel se med lav 
kom pli ka sjons rate, også ved bruk  
av kon trast. Li ke vel kan selv ru ti ne - 
 un der sø kel ser med fø re al vor li ge 
kom pli ka sjo ner, slik den ne ka sui-
stik ken il lust re rer.

En kvin ne i 50-åre ne skul le som ledd 
i opp føl ging av en kro nisk nev ro lo-
gisk syk dom gjen nom gå en po li kli-
nisk magnetresonansundersøkelse 
(MR) med kon trast mid del. Hun 
had de ikke fått MR-kon trast mid del 

tid li ge re og had de in gen kjen te me di ka ment-
al ler gi er.

Rundt ett mi nutt ett er ad mi nist ra sjon av et 
gadoliniumbasert kon trast mid del, gadoter-
syre (Dotarem), fikk pa si en ten et ge ne ra li sert 
kram pe an fall og ble ikke-kon takt bar. Hun ble 
umid del bart tatt ut av MR-ma ski nen og kjørt 
ut av rom met lig gen de på bå ren. Stansalar-
men ble ut løst. Ett mi nutt ett er ut løst alarm 
an kom ane ste si le ge i spe sia li se ring. Pa si en ten 
lå da i si de leie med spon tan, snor ken de re spi-

ra sjon. Hun var rød flam met over hele krop-
pen, be visst løs og had de svak radialispuls bi-
la te ralt. Man mis tenk te straks ana fy lak tisk 
re ak sjon. Det ble gitt 0,5 mg ad re na lin in tra-
mus ku lært og der ett er 0,05 mg ad re na lin in-
tra ve nøst. Før s te mål te blod trykk var 144/90 
mm Hg. Hun had de sinustakykardi på 110 – 130 
slag per mi nutt. Pa si en ten ble flytt et til in ten-
siv av de lin gen un der på gå en de as si stert ven-
ti la sjon. Hun var ikke bronkospastisk.

Umid del bart ett er an komst ble hun in tu-
bert grun net Glas gow Coma Scale (GCS)-skår 
på 3 og del vis ufrie luft vei er. Det ble gitt 50 mg 
esketamin (Ketanest), 0,1  mg fen ta nyl og 
75 mg suksameton (Cu ra cit) in tra ve nøst ved 
in tu be rin gen. Tube leie ble be kref tet med kap-
nografi av endetidal CO2, og før s te ver di en 
vis te 4,5 kPa som tegn på til strek ke lig sir ku la-
sjon. Det på gikk in fu sjon med 1 000 ml Rin-
ger-ace tat. Un der vi de re for søk på å etab le re 
in va siv ar te ri ell trykk må ling opp da get man 
puls løs elek trisk ak ti vi tet (PEA). Pul sen lot seg 
ikke de tek te re med ul tra lyd, ver ken i arteria 
brachialis, a. radialis el ler a. femoralis til tross 
for sta bil si nus ryt me på 70 slag per mi nutt. 
Det ble star tet avan sert hjer te- og lun ge red-
ning (AHLR) i 27 mi nutt er ett er ut løst stans-
alarm.

SI MO NE WES TER
Av de ling for ane ste si, in ten siv og ope ra sjon
Dram men sy ke hus
Vest re Vi ken

AN NI KEN HASLUND
Av de ling for bil de dia gnos tikk
Dram men sy ke hus
Vest re Vi ken

AST RID ED LAND
Nev ro lo gisk av de ling
Dram men sy ke hus
Vest re Vi ken

Orien te ren de ek ko kar dio gra fisk un der sø-
kel se un der re su sci te ring vis te stil le stå en de 
hjer te. Det ble så gitt 1 mg ad re na lin in tra ve-
nøst i hver sløy fe. Puls kon troll vis te ved va -
rende puls løs elek trisk ak ti vi tet. Det au to ma-
tis ke bryst kom pre sjons sy ste met LUCAS ble 
brukt i ti mi nutt er før pa si en ten fikk til ba ke 
puls gi ven de ryt me, målt via trykk må ler i 
a. femoralis. To talt fikk hun 17 mi nutt er med 
avan sert hjer te- og lun ge red ning. Hun var ved-
va ren de hypotensiv med sy sto lisk blod trykk 
un der 80 mm Hg, og det ble star tet med in fu-
sjon av ad re na lin 0,2 µg/kg/min. I til legg fikk 
hun 6 000 ml Rin ger-ace tat in tra ve nøst i lø pet 
av de før s te to ti me ne, ett er fulgt av 300 ml/t.

De før s te 24 ti me ne fikk pa si en ten to talt 12 l 
væs ke in tra ve nøst. He mo dy na misk må ling 
ved PiCCO (pul se in duced continous car di ac 
out put)-ka te ter vis te be ty de lig væs ke be hov, 
lavt hjerteminuttvolum og høy pe ri fer mot-
stand. Væs ke be hand lin gen ble vi de re styrt av 
PiCCO-må lin ge ne.

Ett er at pa si en ten had de fått spon tan sir ku-
la sjon til ba ke, ble det gitt glu ko kor ti koi der 
(Solu-Cortef) 250 mg og deksklorfeniramin 
10 mg in tra ve nøst. Det ble etab lert sen tralt 
ve ne ka te ter og dia ly se ka te ter. Sam ti dig be-
gyn te pa si en ten å vise tegn til ade kvat kon-
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takt med be hov for analgosedasjon. Det ble 
der for ikke gjen nom ført te ra peu tisk hy po -
termi.

Dia ly se for eli mi ne ring av kon trast mid del 
ble gjen nom ført i 1 time og 20 mi nutt er, men 
ble van ske lig gjort av kar dio vas ku lær in sta bi-
li tet og mått e av bry tes på grunn av dys funk-
sjo nelt ka te ter. Ad re na lin in fu sjon ble er statt et 
med dobutamininfusjon 5 µg/kg/min for å 
mins ke den pe ri fe re mot stan den. Dobutamin-
infusjonen ble fa set ut i lø pet av 48 ti mer, og 
pa si en ten kun ne ekstuberes 46 ti mer ett er 
ut løst stansalarm.

Ce re bral funk sjo ner var in tak te og hun var 
re spi ra to risk og sir ku la to risk sta bil. MR ca put 
uten kon trast ut ført syv da ger ett er hen del sen 
vis te ikke tegn til is ke misk hjer ne ska de. Kli-
nisk til kom det anisokori, men hun har el lers 
in gen åpen ba re se kve ler ett er hen del sen. Hun 
kun ne skri ves ut og rei se hjem ett er 18 da ger.

Dis ku sjon

Gadoliniumkontrast gir sjel den al vor li ge bi-
virk nin ger (1). De akutt e bi virk nin ge ne kan 
klas si fi se res i to grup per: ikke-al ler gis ke bi virk-
nin ger (som ho de pi ne, ut matt el se/fa tigue, ar-
tral gi er, kval me, opp kast) og idio syn kra tis ke, 
al ler gi lig nen de re ak sjo ner. De al ler gi lig nen de 

re ak sjo ne ne klas si fi se res som mil de, mo de  rate 
el ler al vor li ge. Blant de mil de re ak sjo ne ne reg-
nes mild urtikaria, lett kløe og ery tem. Blant 
de mo de ra te reg nes mar kert urtikaria, lett 
bronkospasme og ødem i an sikt el ler la rynks. 
Blant de al vor li ge reg nes hypotensivt sjokk, 
pus te stans og hjer te stans (2).

Gadoliniumbaserte kon trast mid ler kan 
også, pri mært hos pa si en ter med al vor lig ny-
re svikt, gi nefrogen sy ste misk fib ro se, en al-
vor lig og livs tru en de til stand (3). Det er for få 
år si den også på vist at ga do li ni um kan av lei-
res i hjer nen, men den kli nis ke be tyd nin gen 
av dett e er fort satt ukjent (4).

En re tro spek tiv gjen nom gang av 158 792 un-
der sø kel ser med gadoliniumbaserte kon trast-
mid ler re gist rert i U.S. Food and Drug Admi-
nistrations’ og le ge mid del pro du sen te nes 
rap port sy stem av dek ket 94 akutt e re ak sjo ner 
re la tert til kon trast mid de let (5,9 per 10 000 
in jek sjo ner). Av dis se 94 akutt e re ak sjo ne ne 
ble 4 klas si fi sert som al vor li ge (ca. 1  per 
40 000 in jek sjo ner), ba sert på ACR (Ame ri can 
Col le ge of Radiology)-kri te ri e ne. Blant de fire 
al vor li ge re ak sjo ne ne var det tre hjer te stans 
og én epi so de med al vor lig luft veis be svær. 
Kvin ner fikk of te re bi virk nin ger, med kvin-
ne–mann-ra tio på 3,3 (1).

I en an nen, re tro spek tiv stu die av over 
84 000 pa si en ter som gjen nom gikk MR-un-

der sø kel se med gadoliniumkontrast, var det 
112 akutt e hy per sen si ti vi tets re ak sjo ner. Fore-
koms ten var høy ere hos kvin ner og hos pa -
sien ter med kjent ast ma og al ler gi. In si den sen 
økte med an tall gan ger pa si en ten had de vært 
eks po nert for gadoliniumbasert kon trast mid-
del. Blant de pa si en te ne som fikk re ak sjo ner, 
var det van lig ste symp to met urtikaria (91,1 %). 
Ana fy lak si for kom hos 11 pa si en ter (9,8 %) og 
én pa si ent døde (5).

Det er vik tig at pa si en ten raskt tas ut av 
mag net rom met ved al vor li ge kon trast re ak-
sjo ner. I en kri tisk si tua sjon med ikke-MR-vant 
per so nell er det høy ri si ko for at man brin ger 
med seg mag ne tis ke ob jek ter. Dett e ut gjør en 
stor fare for alle i mag net rom met. Mag net fel-
tet er svært kraf tig, og det er all tid på.

Selv om MR-un der sø kel se med kon trast an-
se es som en trygg un der sø kel se, kan det fore-
kom me al vor li ge bi virk nin ger, i ver ste fall 
døds fall. Man må der for, som ved all an nen 
me di sinsk dia gnos tikk, ha et godt ra sjo na le 
for å gjen nom fø re un der sø kel sen.

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

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 2.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 19.3.2020, 
 godkjent 15.4.2020.

LINE BROCH
er spe sia list i nev ro lo gi, over le ge og ph.d.-kan di dat.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SI MO NE WES TER
er spe sia list i ane ste sio lo gi og over le ge. Hun har 
EDIC (Eu ro pean Di plo ma in In ten si ve Care Medi-
cine) del 1 og 2.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

AN NI KEN HASLUND
er spe sia list i ra dio lo gi og sek sjons over le ge.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

AST RID ED LAND
er spe sia list i nev ro lo gi og over le ge.
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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Sen si ti vi tets ana ly ser –  
hvor ro bust er re sul ta tet?

Det er ofte usik ker het knyt et til 
valg av sta tis tis ke me to der og 
vur de ring av til hø ren de for ut set
nin ger. Med sen si ti vi tets ana ly
ser kan vi vur de re ro bust he ten 
til kon klu sjo ner som trek kes fra 
forsk nings stu di er, og slike ana
ly ser kan med for del be nyt es 
i be ty de lig stør re grad enn det 
gjø res i dag.

«Fin nes det en tom mel fin ger re gel her?» Det e 
er et van lig spørs mål når det gjel der valg av 
sta tis tis ke me to der i me di sinsk forsk ning. Sva
ret er dess ver re ofte «nei». Me di sins ke stu di er 
er svært va ri er te, noe som gjør at uli ke sta tis
tis ke me to der og va ria sjo ner in nen for dis se 
må vur de res for hver en kelt stu die. Hel dig vis 
er det én ting som ald ri blir feil uav hen gig av 
hvil ken type stu die man ar bei der med, nem
lig å gjø re en sen si ti vi tets ana ly se.

«Hva om»-ana ly se
Men hva er en sen si ti vi tets ana ly se? En sen si ti
vi tets ana ly se er en un der sø kel se av hvor føl
som en re sul tat va ria bel el ler kon klu sjon er for 
end rin ger i for skjel li ge fak to rer. Sen si ti vi tets

ana ly ser har vært brukt mye in nen øko no mi, 
for eks em pel til å un der sø ke ef ek ten av en 
ren te end ring, men in nen me di sinsk sta tis tikk 
kan slike ana ly ser med for del bru kes be ty de lig 
of te re. Sen si ti vi tets ana ly ser, el ler «hva om»ana
ly ser, er nyt i ge i man ge til fel ler, det være seg 
valg av sta tis tisk me to de, mo dell valg el ler for
ut set nin ger for ana ly sen. I til legg er de ofte 
enk le å ut fø re og lite res surs kre ven de sam
men lig net med den økte ver di en de kan til fø re.

Vur de ring av for ut set nin ger  
og me to de valg
Valg av me to de og vur de ring av for ut set nin
ger er vik ti ge ele men ter i an vendt sta tis tikk. 
Ved hjelp av en sen si ti vi tets ana ly se kan man 
vur de re ef ek ten og på virk nin gen av dis se for
skjel li ge val ge ne og vur de rin ge ne. Det gjø res 
ved å un der sø ke hvor dan en re sul tat va ria bel 
el ler kon klu sjon blir på vir ket av end ring i et 
me to de valg el ler en for ut set ning. På den ne 
må ten vil man kun ne be døm me ro bust he ten 
til kon klu sjo nen som trek kes.

Et eks em pel er må ten mang len de data hånd
te res på. Mang len de data kan være et spørs mål 
i et spør re skje ma som ikke er be svart, el ler 
mang len de opp føl gings data i et pa si ent for løp. 
Det e er et van lig pro blem i kli nis ke stu di er, og 
det fin nes man ge for skjel li ge må ter å hånd  tere 
det e på. Den van lig ste me to den er å kun in klu
de re de kom plet e da ta ene (comple te case ana
l y sis), mens sta tis ti ke re ofte an be fa ler å impu
tere data. En sen si ti vi tets ana ly se vil in ne  bæ re 
å un der sø ke må ten valg av hånd te rings me  tode 

(ana ly se av kom plet e el ler imputerte data) på
vir ker es ti ma tet av re gre sjons ko ef   sien ter og 
kon klu sjo nen som trek kes fra en re gre sjons
ana ly se. Et eks em pel på det e er vist i ta bell 1.

Et an net eks em pel kan være de fi ni sjo nen av 
en ut falls va ria bel. Man ge kli nis ke måle va riab
ler må les kon ti nu er lig, men di ko to mi se res for 
å skille uli ke kli nis ke ni vå er (1). Det e gjø res 
ved at det set es en gren se ver di (cutoff) for å 
klas si fi se re en pa si ent som «syk» el ler «ikke
syk». I et slikt til fel le vil en sen si ti vi tets ana ly se 
kun ne be stå i å un der sø ke hvil ken ef ekt det 
å end re den ne gren se ver di en har på ut fal let 
av in ter es se.

And re spørs mål som kan be sva res ved hjelp 
av sen si ti vi tets ana ly ser er: Hva om da ta ene 
ikke er nor mal for del te? Hva om eks trem ver
di er ute la tes fra ana ly sen? Hva om da ta ene 
ana ly se res med en til fel dig kontra en fast ef
fekt mo dell?

Øke til tro til ana ly sen
Det er vik tig å pre si se re at sen si ti vi tets ana ly
ser ikke er ment som en måte å tes te man ge 
for skjel li ge hy po te ser på i jakt et er sig ni fi kan
te re sul ta ter (så kalt pfis king). Sen si ti vi tets
ana ly sen er ment å kom ple men te re den pri
mæ re, og helst pre re gist rer te, ana ly sen i stu
di en. En godt ut ført sen si ti vi tets ana ly se bi
drar til økt trans pa rens i forsk nin gen og gir 
økt til tro til re sul ta te ne og kon klu sjo ne ne 
som trek kes fra den ne.

MA RI AN NE RIKS HEIM STAV SETH
m.r.stavseth@medisin.uio.no
er sta tis ti ker og postdok ved Sek sjon for kli nisk rus 
og av hen gig hets forsk ning (RusForsk), Av de ling 
rus og av hen gig hets be hand ling, Oslo uni ver si tets
sy ke hus.
For fat e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Skov lund E. Di ko to mi se ring av måle va riab ler –  

hva er pri sen? Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137.  
doi: 10.4045/tidsskr.17.0972.

Ta bell 1  Es ti ma tet av en re gre sjons ko ef  si ent og til hø ren de 95 % kon fi dens in ter vall i en re gre sjons ana ly se vil 
va ri e re ut fra hvil ken måte mang len de data er hånd tert på.

Koeffisienter Komplette data Imputasjonsmetode 1 Imputasjonsmetode 2

1 0,43 (−0,20 – 1,10) 0,49 (−0,03 – 1,01) 0,51 (0,00 – 1,01)

2 0,87 (0,29 – 1,47) 0,55 (0,14 – 0,96) 0,57 (0,11 – 1,03)

3 0,84 (0,16 – 1,50) 0,83 (0,25 – 1,40) 0,73 (0,15 – 1,30)

4 1,32 (0,50 – 2,27) 0,98 (0,30 – 1,66) 1,06 (0,33 – 1,78)
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Even ty rer i hvitt

Mor ten Rost rup har vært på de høy es te fjell og gitt le ge hjelp i alle ver dens kro ker for Le ger Uten Gren ser. 
Den ne vå ren treng te han ikke å rei se uten lands for å gi kri se hjelp.

Rost rup har le det Le ger Uten Gren
ser in ter na sjo nalt, vært på top pen 
av Mount Everest, på lis ten over 
ti de nes 100 tøf es te nord menn  
i Fi nans avi sen og ble et år kå ret  
til årets mann av mann folk bla  

det Mann. Et er å ha vært i front i alle slags 
hel se ka ta stro fer i man ge land stod han  
også i front lin jen da den stør ste hel se kri sen  
i his to ri en traf Norge i mars.

Trygg havn
– For å spo le lit til ba ke i tid, hvor for ble du 
lege?

– Fa ren min var lege. Han fikk til sendt mye 
re kla me ma te ri ell som var mor somt for barn 
å se på og leke med, blant an net spen nen de 
ana to mis ke pla ka ter. Jeg ble tid lig in ter es
sert i men nes ke krop pen.

Fa mi li en bod de på Blin dern, ikke langt fra 
uni ver si te tet.

– Det var en vel dig sta bil barn dom, alt  
var for ut sig bart. Vi had de en li ten hyt e på 
fjel let og en li ten hyt e ved sjø en. Alle fe ri e ne 
ble til brakt der.

Ep let falt langt fra stam men. Rost rup har 
vært fle re ste der i ver den enn de fles te.

– Jeg har fun dert mye på hvor for jeg  
har blit den jeg har blit. I slek ta var det 
man ge sjø folk på fars si den, og jeg traf en 
fir men ning som had de reist til man ge av  
de sam me ste de ne som meg. Her lig ger det 
noe, tenk te jeg. Nys gjer rig he ten har bare 
hop pet over et ledd.
– Du tror ikke at trygg het og for ut sig bar het 
har vært en for ut set ning for å tør re?

– Jo, det tror jeg nok. Jeg er vel dig glad for 
den opp veks ten.
– Så ble det tur nus og spe sia li se ring?

– Alle så nok for seg at jeg skul le ha en 
tra di sjo nell kar rie re, men det var ikke ak ku
rat det som pas set meg best.

– Du be gyn te å klat re?
– Det be gyn te jeg med al le re de i stu die 

tiden. Da kom bi ner te jeg even tyr lyst, rei sing 
og klat ring. Vi reis te til alle slags fjell om rå
der. Det var ut ford ren de og spen nen de med 
tet team ar beid un der van ske li ge for hold. 
Bak si den er at man kan bli nok så sne ver
synt. I 1996 var jeg på Mount Everest. Det var 
rart å se hvor dan folks ver di er kan end res  
i slike si tua sjo ner.
– Tu ren ble et ven de punkt?

– Der slo det meg: Hvor for skul le man 
ri si ke re liv og hel se for det e? OK, du kom
mer deg på top pen av et fjell. Hund re vis har 
vært der før deg. Du bi drar ikke med noe 
nyt. Det bi drar ikke po si tivt for and re men
nes ker. Det var en vel dig dra ma tisk eks pe di
sjon, selv om vår var vel lyk ket. Åte av oss  
ti kom på top pen, men fle re døde el ler ble 
al vor lig syke rundt oss. Klat re re gikk for bi 
and re klat re re i nød. Jeg sat e mit eget og Foto: Nik las Lel lo
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MOR TEN ROST RUP

Født 7. mars 1958

Cand.med., Uni ver si te tet i Oslo 1983

Spe sia list i ind re me di sin 1996

Dr.med., Uni ver si te tet i Oslo 1994

Pre si dent i Le ger Uten Gren ser 1996 – 2002

In ter na sjo nal pre si dent i Médecins Sans 
Frontières 2000 – 04

Spe sia list i akut og mot aks me di sin 2019

Over le ge ved Akut me di sinsk av de ling,  
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål 1996–

Le der, En het for ind re me di sinsk forsk ning, 
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål 2005–

Pro fes sor II, Av de ling for at ferds me di sin, 
Uni ver si te tet i Oslo 2015–

hjer nen slik at vi har en ten dens til «stam
me tenk ning». Du kan se hvor dan au to kra 
tier i ver den spil ler på de pri mi ti ve de le ne  
av vår psy ko lo gi. Hjer nen har be gren set 
ka pa si tet til å for hol de seg til mer enn kan
skje 250 men nes ker som kom plek se in di vi
der. Ut over det tyr vi til ste reo ty per. Da jeg 
var i Li bya un der kri gen der, fikk jeg spørs
mål om hvor for jeg bryd de meg om de som 
bod de der. For meg spil ler det in gen rol le 
hvem som er min pa si ent. Det er ak ku rat det 
sam me om det er et jord skjelv of er på Hai ti, 
et ko le ra til fel le i Tan za nia, et of er for ebola  
i Li be ria el ler en in ten siv pa si ent i Norge. Det 
er et med men nes ke.
– Kan le ger hjelpe fle re enn den en kel te?

– Le ger kan for tel le hvor sterk og uni ver
sell den di rek te kon tak ten mel lom men 
nesker er, slik vi hele ti den opp le ver med 
pa si en ter. Dess ver re le ver vi i et sam funn 
hvor jeg tror vi er i ferd med å dis tan se re 
oss, også på grunn av tek no lo gi en. Sam fun
net blir mer in hu mant, og vi blir ikke lyk ke
li ge av det. Lyk ken er and re men nes ker. Det 
so si a le li vet er det vik tig ste. Da må du også 
in ves te re i det so si a le, du må sat se på det. 
Jeg er opp tat av venn skap som noe fun da
men talt for oss men nes ker.

mine klat re ka me ra ters liv i fare ved å gi bort 
alt ok sy ge net i for søket på å red de li vet til en 
mann. Det var en feil vur de ring.
– Hvor for gjor de du det?

– Det er van ske lig å være i en slik si tua 
 sjon som lege. Det er nær mest en re fleks,  
vi vil all tid gjø re det vi kan for det med 
mennes ket vi har for an oss. Da vi kom ned 
til 8 300  me ter et er å ha vært på top pen,  
ble jeg bedt om å hjelpe en mann som var  
i koma med hjer ne ødem. Han fikk deksame
tason og alt ok sy ge net vårt før han døde.  
Jeg traf kona på vei ned fra fjel let. Selv om 
det egent lig had de vært for ri si ka belt, var 
det godt å kun ne si at vi had de gjort alt vi 
kun ne.

Stam me tenk ning
Rost rup ble den før s te nors ke pre si den ten  
i Le ger Uten Gren ser i 1996.
– Hva er det som dri ver deg til å rei se ut for  
å hjelpe?

– Jeg har et yrke som gjør at jeg kan bi dra 
på man ge må ter over for and re men nes ker. 
Jeg er mer og mer opp tat av at me di sinsk 
hu ma ni tært ar beid er en «antitribalistisk» 
at ferd. Vi le ver i en ver den hvor vi blir mer 
og mer selv sen trer te. Evo lu sjo nen har skapt 
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– Hvor dan tar du vare på dit so si a le liv med 
all rei sin gen?

– Jeg tror jeg er flink til det. Jeg ar ran ge rer 
mid da ger, fes ter og gir det stor pri ori tet. Det 
er vik tig for meg som ikke har en klas sisk 
fa mi lie.
– Hva tror du ko ro na vi ru set vil ha å si for 
vårt so si a le liv i ti den frem over?

– Det er van ske lig å si. Det å ha nær kon
takt med and re men nes ker stik ker dypt i vår 
na tur. Be rø ring er vik tig. Sam ti dig er man ge 
nå skremt av smit e ri si ko, og vi får nok en 
end ret at ferd med mer fo kus på hy gie ne,  
i alle fall inn til den ne pan de mi en går over  
i his to ri en.

En fast base
– Du bod de len ge i sy ke hus lei lig he ter?

– Ja, fer den gikk fra kone og villa på Nord
strand til en sy ke hus lei lig het på Ul le vål. For 
ti år si den kjøp te jeg meg en de lig en lei lig
het på Grøn land.
– Så nå har du et hjem?

– Det er godt å ha en base. Jeg sy nes det  
er et spen nen de og le ven de om rå de å bo i, 
på godt og vondt. Jeg tri ves med det mul ti
kul tu rel le og at folk er lit for skjel li ge. Det  
er all tid liv der. Og tba nen tar meg over alt. 
Jeg har ikke bil.
– For å bi dra til et bedre kli ma?

– For di jeg ikke har be hov for bil. Jeg syk ler 
hele året til jobb, opp langs Akers el va. Det er 
en fin start på da gen. Det er godt å be ve ge 
seg og være nær na tu ren. Na tur er vik tig for 
meg. Jeg fø ler har mo ni i na tu ren, en ten jeg 
syk ler i mar ka el ler går på ski. Det er en form 
for me di ta sjon. Jeg hø rer ikke på mu sikk. Og 
hvor for i all ver den skal folk høre på pod kas
ter hele ti den? Jeg er flink til å ta li vet med 
ro, selv om man ge kan skje ikke tror det.  
Når jeg går i mar ka, fly ter tan ke ne. Hjer nen 
tren ger tid uten spe si fik ke opp ga ver.

Hjer nen og hjel pe ar beid
– Du er opp tat av hjer nen?

– Jeg er opp tat av hvor dan vi er som men
nes ker. Jeg øns ker å for stå. Jeg har be gynt  
å lese lit evo lu sjons psy ko lo gi og so si al psy
ko lo gi. Vi kan let bli ma ni pu lert og må vite 
om egen ska pe ne vi har. I My an mar opp ret
tet myn dig he te ne fals ke Face bookpro fi ler 
som spil te på psy ko lo gi og skap te po la ri se
ring som end te i vold og mas se flukt. Det er 
spe si elt vik tig i våre da ger å kjen ne til psy ko

lo gis ke me ka nis mer. De som øns ker å ma ni
pu le re oss har fåt et vel dig ef ek tivt verk tøy 
– so si a le me di er. Det fan tes ikke før. Tri ba 
lisme og økt po la ri se ring for ster ker kon flikt
ni vå et.

Han knip ser med fing re ne.
– Pang.

– Det har blit van ske li ge re å være hjel pe 
arbei der?

– Mye van ske li ge re. Jeg har fulgt kon flik
ten i Sy ria nøye. Nå er det nær mest le gi timt 
å bom be sy ke hus, sko ler og mar ke der.
– Hjel pe ar bei der ne har ikke vært fi en der 
før?

– Jeg opp lev de det før s te gang i Li bya  
i 2011. Blod ban ken ble øde lagt. Båre bæ re re 
ble truf et av snik skyt e re når de bar så re de 
til sy ke hu set. Så ble sy ke hu set an gre pet.  
Det å nek te folk le ge hjelp ble brukt som et 
vå pen i kri gen. Hvis du som lege hjel per en 
som til hø rer fi en den, blir du selv en fi en de.

Den før s te gan gen Rost rup dro til Sy ria, 
tok han seg ulov lig over gren sen.

– Det var en spe si ell opp le vel se. Jeg møt e 
le ger som var helt for tvi let og red de. Du kan 
se for deg å jobbe mens du lu rer på om en 
bom be kom mer til å dre pe både deg og 
pa si en te ne. Sy ria har en ny ter ror lov som 
gjør det ulov lig å hjelpe pa si en ter som  
kan til hø re fi en den. I Id libpro vin sen var  
det ny lig et an grep mot noen sko ler hvor 
man ge si vi le på flukt var sam let. Le ger Uten 
Gren ser støt er tre sy ke hus i re gi o nen, og vi 
går hardt ut mot det e, så hardt vi kan. Det 
er for fer de lig far lig når krigs for bry tel ser blir 
nor ma li sert. I om rå det er det tre mil li o ner 
men nes ker, og en mil li on men nes ker er på 
flukt.
– Det er til å bli lit mot løs av?

– Ja, man må spør re seg om ver dens sam
fun net har noen me ka nis mer for å mot vir ke 
ut vik lin gen, når stor mak ter ikke vi ser in ter
es se for å gjø re noe. Vi le ver i en ver den som 
ald ri før har trengt så tet in ter na sjo nalt 
sam ar beid – med tan ke på pan de mi er, kli ma 
og and re glo ba le ut ford rin ger. Sam ti dig 
le ver vi pa ra dok salt nok i en po li tisk tid hvor 
det er det mot sat e som skjer, iso la sjon og 
na sjo na lis me. Vi bry ter ned in ter na sjo na le 
in sti tu sjo ner. FNsy ste met får mind re inn fly
tel se – når vi tren ger det som mest. WHO 
mis ter USAs øko no mis ke støt e. De siste som 
opp lev de an nen ver dens krig dør ut, og 
hu kom mel sen for det som skjed de i for kant 
av kri gen og hva eks trem na sjo na lis me kan 
føre til, for svin ner. Et er kri gen var man tra et 
«ald ri mer krig». Nå er det en an nen po li tikk.
– Hva med hjel pe ar beid un der en pan de mi 
når nær mest alle land i ver den sten ger 
gren se ne?

– Det e har skapt sto re pro ble mer. Det kan 
være van ske lig å få hel se ar bei de re inn i land, 

og trans port mu lig he te ne er svært van ske 
lige. Hu ma ni tæ re or ga ni sa sjo ner må nå 
av ven te plass på fly for å vite hvem som  
kan rei se hvor. Noen land kre ver ser ti fi ka ter 
på at hjel pe ar bei der ne ikke er smit et av 
ko ro na. Det er egent lig me nings løst, all den 
tid en ne ga tiv test hos en ikkesymp to ma tisk 
per son li ke vel ikke er noen ga ran ti.

Ster ke inn trykk
– Er det noe som kan være van ske lig å leg ge 
bort et er opp drag?

– Det er gjer ne de gan ge ne man har fulgt 
reg le ne, gjort det som var for ven tet, men 
hvor man ang rer på at man ikke brøt de 
reg le ne. Jeg kan ten ke på den unge gut en  
i An go la som ba så sårt om å få bli med til 
reernæringssenteret, men som ut ifra kri te
ri e ne var lit for gam mel. Jeg fulg te ret nings
lin je ne og lot være. Sånne ting ang rer jeg på.

Jeg har blit mer opp tat av å gjø re det jeg 
fø ler er rik tig. Jeg bry ter reg ler. Un der jord
skjel vet i Hai ti fikk jeg an svar for noen al vor
lig brann skad de pa si en ter, men vi had de 
ikke det vi treng te av ut styr. Da det duk ket 
opp et ame ri kansk mi li tært hos pi tal skip 
med full in ten siv av de ling, fikk jeg flyt et 
pa si en te ne dit. Det var ikke i hen hold til 
re gel ver ket, og jeg fikk mye kri tikk for det. 
Jeg er fort sat glad for at jeg gjor de det.  
I Ro hin gyaflykt ning lei ren red det jeg li vet  
til en li ten jen te som holdt på å bli kvalt  
av dif te ri. Iføl ge pro to kol len skul le vi la 
henne dø. En del folk ser seg helt blin de på 
ret nings lin jer. Kli nisk skjønn kan til leg ges 
mer vekt jo mer er fa ren man er. Man må 
kun ne bru ke ho det.
– Hva skal du gjø re frem over?

– Jeg job ber ved Akut me di sinsk av de ling 
på Ul le vål og stor tri ves der. Jeg har i alle år 
hat en for stå el ses full sjef. Det har vært et 
bra vek sel bruk. Så har jeg en bi stil ling ved 
uni ver si te tet in nen at ferds me di sin. Det  
å un der vi se stu den ter tri ves jeg me get godt 
med. I til legg har jeg ståt lit på for å få 
humanitærmedisinske spørs mål inn i stu 
diet. Jeg dri ver forsk nings pro sjek ter og 

«Du kan se for deg å jobbe 
mens du lu rer på om en 
 bombe kom mer til å dre pe 
både deg og pa si en te ne»

«Vi le ver i en ver den som ald ri 
før har trengt så tett in ter na
sjo nalt sam ar beid – med tan ke 
på pan de mi er, kli ma og and re 
glo ba le ut ford rin ger. Sam ti dig  
le ver vi pa ra dok salt nok i en 
po li tisk tid hvor det er det  
mot sat te som skjer, iso la sjon 
og na sjo na lis me»
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vei le der dok tor grads sti pen di a ter. Det til
freds stil ler nys gjer rig he ten min på et an net 
nivå.

Rost rup kun ne bru ke er fa rin gen fra 
 hjel pe ar beid da ko ro na en kom til ar beids
plas sen hjem me.
– Hvor dan var det å stå i før s te rek ke da 
pan de mi en traf lan det?

– Jeg fikk et slags déjà vu. Noen av for be re
del se ne og tan ke ne had de jeg vært gjen nom 
før. Først var man ge red de for en ka ta stro fe 
– et sam men brudd i hel se ve se net. Vi had de 
hørt kol le g er fra Italia som var ty de lig pre
get av en epi de mi full sten dig ute av kon troll 
– et hel se ve sen som lå nede nes ten slik jeg 
har set i uli ke krigs so ner. An tal let pa si en ter 
som vi hør te døde på in ten siv av de lin ge ne, 
var skrem men de høyt, i stør rel ses or den 

50 – 70 %. Fak tisk så jeg ny lig at dø de lig he ten 
på et sy ke hus i New York var på nær me re 
90 % for re spi ra tor pa si en ter. I til legg måt e 
vi ten ke på egen ri si ko for å bli smit et.

Men vi fikk kon troll i Norge. Vi har svært 
lav dø de lig het for våre re spi ra tor pa si en ter. 
Det av spei ler nok fle re ting. Vi ser jo at USA 
har et stort pro blem med over vekt, som er 
en klar ri si ko fak tor. Men svært vik tig er også 
mu lig he te ne hel se per so nell har til å ta seg 
av pa si en te ne. Noen av pa si en te ne jeg har 

vært med på å be hand le på in ten siv av de lin
gen har vært svært kre ven de og må føl ges 
nøye av le ger over tid.

Jeg ten ker på mine kol le g er i and re land 
som over be las tes. En sy ke plei er ale ne har 
an svar for fle re pa si en ter og le ge ne har ikke 
mu lig het til å føl ge opp be hand lin gen der 
de lø per fra den ene kri tisk syke til den 
and re. Det har vært til freds stil len de å jobbe  
i et sy stem der vi har god ka pa si tet til å gi 
våre pa si en ter den best mu li ge be hand lin
gen. Jeg har opp levd man ge si tua sjo ner der 
det ikke har vært mu lig.
– Er det van ske lig å slut e med opp drag  
i ut lan det?

– Nei, jeg er egent lig ikke så rast løs. Jeg 
li ker å gjø re nye ting, men også det å rei se ut 
kan bli en ru ti ne. Hvis jeg skal ta et opp drag, 
vil jeg gjer ne dra på noe hvor jeg fø ler at 
min kom pe tan se er vik tig. På et el ler an net 
tids punkt blir man kan skje lit met. Jeg 
sy nes job ben på Ul le vål er fan tas tisk. Jeg får 
være med på å hjelpe and re men nes ker og 
til og med red de liv. Hvis vi set er oss ned  
og ten ker over ver di en av det – da blir det 
kan skje fær re ut bren te.
– Du er ikke pla get av ut brent het selv?

– Nei, men jeg tror det er vik tig at mit 
ar beid er svært va ri ert. Og ut brent het 
 for ster kes av jobb–hjemkon flik ten. Han 
kneg ger.

– Det enes te le ven de ve se net hjem me hos 
meg er en pal me som he ter Olof.
– Du er ikke så opp tat av ting?

– Nei, jeg er ikke ma te ria lis tisk an lagt.  
Du vet (han gjen tar det som vir ker å være et 
livs mot o), lyk ken er and re men nes ker.

MA RIT TVEI TO
marit.tveito@aldringoghelse.no
Na sjo nal kom pe tan se tje nes te for ald ring og hel se

«Kli nisk skjønn kan til leg ges 
mer vekt jo mer er fa ren man er. 
Man må kun ne bru ke ho det»
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Ti tu sen liv

Har du noen gang tenkt på hvor man ge men nes ker du 
har møtt?

Hvis et års verk har 230 ar beids da ger og du mø ter fem nye pa si en ter 
hver dag, blir det over ti tu sen men nes ker på ti år. Ti tu sen. Vi job ber 
sik kert mer enn det. Noen gan ger kom mer det fær re enn fem, noen 
gan ger man ge fle re. Ofte kom mer de sam me om igjen. Ti tu sen er 
det helt sik kert, uten å reg ne med alle de and re: ek te fel ler, for eld re, 
ven ner, barn. Når tu sen vis av his to ri er pas se rer for bi deg år et er år, 
hvem er det du hus ker? Hvor for er det ak ku rat henne el ler ak ku rat 
ham som har blit væ ren de hos deg?

Jeg hus ker en gam mel dame på al ders psy kiat risk av de ling. Hun 
var net og spin kel, sat på sen ge kan ten. På ne sen hvil te et par sto re, 
run de bril ler med brun ak tig inn fat ning. Hun had de vært dan ser.  
Du kun ne frem de les se det, et er så man ge år. Ele gan sen kan al de ren 
ikke ta. Hun for tal te meg at hun had de dan set med en mil li onær en 
gang, en navn git mil li onær. Nå sat hun på sen ge kan ten og treng te 
hjelp. Hvor for hus ker jeg det e? Det vet jeg ikke.

Lit len ger ned i gan gen, på et av langt rom med kles skap i det ene 
hjør net, bod de en pent an truk ket eld re mann. Han had de hat hu set 
fullt av gjes ter hver enes te nat. Han had de dek ket på og stelt for 
dem, så godt han kun ne. Han had de lagt på duk og fun net frem det 
fi nes te ser vi set. Det var så man ge gjes ter i det tom me, mør ke hu set. 
Det hus ker jeg.

Jeg hus ker en ita lie ner på ska de po li kli nik ken, som over ho det  
ikke ville god ta at kra ge beins brud det bur de be hand les kon ser va tivt. 
Jeg hus ker en barsk ki ter som had de fåt skul de ren ut av ledd. Det 
gjør vondt, selv om du er barsk. Jeg hus ker en is klat rer som falt ned 
og måt e svøm me til land med bruk ket arm. Men vent nå lit. Hvor
dan kan han ha svømt hvis han i ut gangs punk tet klat ret i en fros sen 
foss? Bur de ikke van net også ha vært fros sent? Jeg vet ikke.

Du kan ikke sto le på min ne ne dine, sier Øst by og Øst by i en bok 
om hu kom mel se (1). Min ne ne lu rer deg hele ti den, gjen for tel ler seg 
selv, for and res og på vir kes av li vet du har levd. Is klat re ren fo to gra 
ferte sine egne rønt gen bil der med mo bil te le fo nen. Han syn tes at 
brud det var tøft. Så fikk han mor fin og dro med am bu lan se til et 
stør re sy ke hus. Det er jeg nok så sik ker på.

En gang ring te en uro lig far meg di rek te på pri vat e le fo nen. Jeg 
stod midt i en tra vel hand le ga te i Gö te borg, med min egen to åring  
i pa ra ply trille, helt ufor be redt. Du kan ikke rin ge meg på den ne 
må ten, sa jeg, ir ri tert. Det ang rer jeg på. Det er leit. To årin gen min 
var helt frisk.

Jeg hus ker den gam le man nen som døde ale ne på me di sinsk 
av de ling. Vi for stod det ikke i tide, og jeg var den enes te le gen på  

det lil le sy ke hu set om nat en. Jeg har in gen sta tis tikk å lene meg på, 
men er det ikke sånn at de fles te som dør stil le, dør om nat en? Den 
gan gen jeg for før s te gang la ste to sko pet over et hjer te som had de 
slut et å slå, det hus ker jeg. Jeg hus ker også nav net hen nes. Et er på 
skul le jeg sove ale ne i den lil le tur nus lei lig he ten min opp un der 
ta ket. Da gled dø ren til so ve rom met sak te opp. Jeg had de helt sik
kert luk ket den. Det var rart.

En an nen nat, det var fle re år se ne re, stod jeg ved en an nen seng, 
på nev ro lo gisk av de ling. «Du klar te det ikke li ke vel, kjæ res ten min», 
sa den eld re da men. Hun sa ak ku rat det. Jeg spur te om jeg skul le gå 
ut, om hun ville være ale ne. Det ville hun ikke. Så jeg stod der i hjør
net, helt stil le.

Jeg fikk en stol kas tet et er meg en gang. Det var en ut skriv nings
sam ta le, tror jeg. En an nen gang fikk jeg et vin glass og en ka raf el 
med en på malt elg. Det var pak ket inn, alt så, og ble ikke kas tet et er 
meg. Både vin glass og ka raf el står på hyt a nå. Jeg var ofte hjem me 
hos da men som ga meg dem. Kan skje hun ikke le ver len ger. Det 
ten ker jeg på av og til. Sånn var halv å ret med le ge vakt. Jeg var inne  
i folks stu er og kjør te rundt i en ly se grønn Passat, med GPS og pigg
dekk. En gang måt e am bu lan se sjå fø ren hjelpe meg å ryg ge bi len ut 
av en snø fonn. Det var flaut.

Blant mer enn ti tu sen his to ri er er det dis se jeg hus ker. Det fes ter 
seg bedre når fø lel ser ak ti ve res sam ti dig, ville Øst by og Øst by ha sagt. 
Der er det gode for kla rin ger å hen te. Det slår meg at man ge av min
ne ne er gam le, som om tur nus ti den er nær me re enn det jeg net opp 
har opp levd. Vi var nok red de re da, kon stant ak ti ver te og i be red skap. 
Frykt er en sterk min ne ska per, kan skje den ster kes te. Det var ikke let 
å tus le ale ne i de stil le kor ri do re ne på det lil le sy ke hu set. Så er det 
li ke vel, el ler kan skje net opp der for, at opp le vel se ne der fra tar størst 
plass blant bil de ne jeg har med meg fra li vet som lege.

MAR TE SY VERT SEN
marsyv@vestreviken.no
er lege i spe sia li se ring og fors ker ved Nev ro lo gisk av de ling  
i Vest re Vi ken, Dram men.
Foto: pri vat
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«Når tu sen vis av his to ri er pas se rer for bi deg  
år et ter år, hvem er det du hus ker?»
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Ett försök till kompletterande per spek tiv  
på coronaviruset
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Eftersom många av oss dagligen tar del av me di as 
rap por te ring från utvecklingen av covid-19-pandemin, 
kanske nå gra kompletterande per spek tiv kan vara 
 menings fullt.

11. mars signalerar WHO en covid-19-pan de mi. Samma dag dör den 
första svenska patienten och da gen efter dör den första norska 
 patienten på grund av coronaviruset.

På kort tid har många av de sa ker som vi tar för givet i våra var-
dagsliv förändrats. Grundläggande be hov såsom mat, sociala relatio-
ner och fri rörlighet har utmanats. Olika åtgärder har genomförts 
för att reducera smittspridningen. Be folk nin gen har slutit upp runt 
begreppet «platt a ut kurvan» och vägen dit har huvudsakligen hand-
lat om begreppen «so cial dis tan se ring» och «god handhygien».

Går man tillbaks hundra år i ti den till spans ka sjukan (1918 – 20), 
hittar man liknande kraftfulla samhällsåtgärder som idag. Ana ly ser 
av de åtgärder som då gjor des för att begränsa spridningen i ameri-
kanska städer vi sar att det också handlade om so cial dis tan se ring, 
stänga ner allmänna tillställningar och karantän av de som drab-
bats (1). Hur snabbt man agerade i de olika städerna relaterade till 
an de len som dog. Städerna agerade också olika när man upplevde 
att man hade fått kon troll på smittspridningen (2). Skillnad i städer-
nas dödstal vi sar hur viktigt det var – är – att långsamt och steg vis 
minska restriktionerna för att reducera ris ken att en an dra våg blir 
värre än den första. Tänkvärt är att åtgärderna för hundra år se dan 
är närmast identiska med de åtgärder som lyfts fram i den aktuella 
rap por ten från Im pe ri al Col le ge COVID-19 Re sponse Team (3).

Att följa de dag liga nyheterna har blivit ett sätt att själv försöka 
förstå den på gå en de utvecklingen och få del av de senaste nationella 
besluten och rekommendationerna. Nyheterna rapporterar dagli-
gen om an tal smittade och döda i covid-19. Detta upplevdes naturligt 
till en början, men över tid blir det kanske alltmer viktigt att sätta  
de tal som rapporteras i per spek tiv, utan att förminska ho tet.

Ett norskt forskarteam har jämfört överdödlighet i säsongsinflu-
ensa med dödlighet i coro na mel lan Sve ri ge, Dan mark och Norge.  
De argumenterar att vi må minnas att säsongsinfluensa årligen krä-
ver många liv och presenterar an tal dödsfall i «nor mal» säsongsinflu-
ensa, räknat som genomsnitt från de senaste fyra åren; Norge 21 döda 
per dag, Dan mark 23 döda per dag och Sve ri ge 53 döda per dag. De 
konkluderar att alla tre länderna vi sar lägre dödlighet från covid-19 
jämfört med genomsnittlig dödlighet från säsongsinfluensa (4).

Ett annat tänkvärt per spek tiv kan vara hur vi i vår del av världen är 
förskonade från flera av de dödliga fars oter som ännu drabbar sto ra 
delar av världen. Tuberkulos (TBC) kräver årligen 1,3 miljoner döds-
offer (3 500 döda per dag) och diarré (symp tom på en infektion  
i mag-tarm-ka na len som uppstår ge nom vi rus, bak te ri er, parasiter 
och an dra mik ro or ga nis mer) le der till att 1,4 miljoner människor 
dör årligen (3 800 döda per dag) (5).

När vi dagligen tar del av de senaste dödstalen i coronapandemin, 
kan det vara värdefullt att sätta dem i re la ti on till an dra tal, både 
nationellt och internationellt. Kompletterande per spek tiv kan vara 
me nings fullt i den ovanliga sit u a tion vi alla just nu be fin ner oss i.

FRED RIK BÅÅTHE
fredrik.baathe@legeforeningen.no
LEFO – Legeforskningsinstituttet

Il lust ra sjon: Maxim Usik / NTB Scan pix
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Be svi mel sen som for svant

Re dak sjon en mot ok for en stund si den 
et ma nu skript med or det lipothymi. 
 Ingen av oss kjen te det fra før. Det var  
en in ter es sant his to rie.

Vi gjet et på at det had de noe med det 
 gres ke lipos, ‘fet’, å gjø re. Men i sam men
hen gen var det van ske lig å for stå, si den det 
hand let om en pa si ent som mis tet be visst
he ten. Et er hvert fant vi or det i en gam mel 
frem med ord bok, som kort og godt ga for
kla rin gen ‘be svi mel se’ (1).

Et er som in gen mo der ne me di sins ke 
ord bø ker var til hjelp, slo vi opp i et eld re 
eng elsk verk. Også der sto det for klart som 
be svi mel se, syn ko pe, men i til legg med 
opp lys nin gen om det gres ke opp ha vet: 
leipein, ‘mang le, for svin ne’ + thymos, ‘sinn’ 
(2). Det kan også skri ves leipothymia.

I Ox ford Eng lish Dic tio nary er or det mer ket 
med et kors – teg net på at det er av gåt ved 
dø den (3). Et søk i PubMed gir kun 87 treff  
på lipothymia (10.2.2020). Det kan se ut til at 
or det fort sat bru kes noe i dansk, slik det 
frem går av en vei led ning til dans ke le ger fra 
hel se myn dig he te ne: «Lipothymi, også kaldet 
syn ko pe» (4).

Lipothymi står også i en eld re dansk me di
sinsk ord bok, med hen vis ning til kol laps (5), 
som gir en hær ska re sy no ny mer: apsychia, 
eklipsis, lipopsyki, lipotymi. Ti den har gåt fra 
dis se or de ne. Fort sat kan vi rik tig nok finne 
et ens lig lipoord i ord bø ke ne som ikke har 
med fet å gjø re: lipofreni, ‘man gel full men
tal ka pa si tet’ (6), men det bru kes vel så 
sjel den i dag at det sik kert kan tas ut i nes te 
ut ga ve.

Rik his to rie
Men hvor for for svant or det lipotymi fra 
me di si nen? Vi vet ikke, men et opp slags verk 
fra 1890åre ne kan kan skje an ty de et svar. 
Der står det at en kel te kol le g er be gren set 

bru ken av or det «til första början af svim
ningen» – en fin dia gnos tikk som nep pe 
len ger er nyt ig (7). En an nen for kla ring kan 
kan skje være be svi mel sens rike kul tur his to
rie – man kun ne sik kert tren ge et om fat 
tende vo ka bu lar for det, et be hov som ikke 
len ger fin nes. For som det står i en te ra pi
hånd bok fra mid ten av 1800tal let: «Størst 
Anlæg hos Fru en tim mer, især hys te ris ke  
og svang re» (8).

Syn ko pe er det van lig ste fag or det nå  
for ti den. Det er gresk og be tyr sam men 
slåing, av syn-, ‘sam men’ og kope, ‘slag’ (9). 
Det har vært brukt i me di si nen si den 
1400tal let (10).

ER LEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
er pro fes sor dr.med., fag sjef og re dak tør  
for Tids skrif tets språk spal te.
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Smitt som me bø ker

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

På be gyn nel sen av 1900-tal let, da fle re dø de li ge syk dom mer her jet her i Norge, had de vi fle re ar tik ler på trykk om hvor vidt 
 bøker hånd tert av pa si en ter med smitt som me syk dom mer er far li ge. Re sul ta te ne va ri er te: en stu die fra 1916 vis te at smitt e- 
fa ren var svært lav, mens 14 år tid li ge re kom en an nen stu die frem til at det de fi ni tivt var grunn til be kym ring. Un der føl ger 
Tids skrif tets sam men fat ning av sist nevn te (Tidsskr Nor Lægeforen 1902; 22: 170).

Smit e ved brugte bøger og dis ses des
infektion. Over det e emne foretog dr. A. 
Krausz (Bu da pest) en del undersøgelser, som 
han of ent lig gjør i «Zeitschr. f. Hyg. u. Infek-
tionskr.» (XXXVII B. 2 H.)

Undersøgelserne omfatede: 1) rent pa pir, 
indsendt til tryk ke ri et, 2) tryk te ark, 3) sam
men fol de de, færdigtrykte ark, 4) hef te de, 
resp. inn bund ne bøger og 5) brugte skole
bøger og bøger fra leie bib lio te ker. Af objek
terne blev der skaa ret sma le striber, som 
indpodedes dels i bugvæggen, dels i bug
hulen hos mar svin. Dyr, som indpodedes 
med striber fra de un der 1 – 4 nævnte slags 
pa pir, forblev fris ke alle sam men, mens de, 
der fik indsyet striber fra brugte bøger, alle 
gik tilgrunde af sep tisk peritonit. Papirstri
ber af den slags bøger grumsede nærings
bouillonen ved udvikling af mik ro be kul 
turer, mens de striber, som ska res af rene 
ark el ler nye bøger, nep pe el ler al de les ikke 
grumsede næ rings væs ken. De mar svin, som 
blev indsprøitet med næringsbouillon af 
førstnævnte slags, døde af sep tisk peritonit, 
de øv ri ge blev fris ke.

Desinfektionen ved formalindampe el ler 
strøm men de vanddampe vis te sig virksom, 
naar bøgerne opphængtes saaledes, at dam
pen kun de trænge godt ind. Her un der 
 undergik de hef te de bøger in gen for and 

ringer, de kartonerede bøiedes noget, lige
saa de i lærred indbundne, paa hvil ke der 

desuden dan ne de sig blæ rer paa indbinings
papiret el ler det e del vis afløstes. Mest led de 
i læderryg indbundne bøger.

På grundlag af sine undersøgelser slut er 
Krausz, at brugte bøger og især leiebiblio
teksbøger me get let kan for mid le smit e. 
Der for skulde skolebøger til hø ren de ele ver, 
der har gjennemgaat far li ge re smitsomme 
sygdomme, desinficeres ob li ga to risk. Bøger 
fra leie bib lio te ker bur de ligeledes desinfice
res fra tid til an den. K. me ner, at et mind re 
desinfektionsapparat for leie bib lio te ker  
kan skaf es med for holds vis smaa om kost
nin ger.

«Desinfektionen ved formalin- 
dam pe el ler strøm men de 
vanddampe vis te sig virksom»

«Brugte bøger og især leie- 
biblioteksbøger me get let  
kan for mid le smit te»

A. Krausz ville nok ikke tat i den ne boka. Teg ning med navn «Re kon va le sent, el ler kus ma.» av Carl Larsson fra 
1912. Il lust ra sjons fo to: Met ro po li tan Museum of Art, Ny / NTB Scan pix
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TID LI  GE RE I  ÆSCULAP

Krimsykje og dauingklyp

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com
Redaksjonssjef i Æsculap

«Jeg blir ikke hørt» er et kjent utsagn fra pasienter. Men forstår legen og pasienten hverandre? Æsculap gir i 1965 sine lesere 
anledning til å teste sine kunnskaper om de folkelige navnene på sykdommer og plager (Æsculap 1965; 45: 9 – 12).

Gjett tre ganger.

Vi medisinere har så lett for å imponere 
omgivelsene ved hjelp av vårt latinske voka-
bular, og selvsagt føler vi oss enormt kunn-
skapsrike når andre mennesker står og 
 måper og ikke forstår hva ordene betyr. Men 
glorien faller betraktelig når man vet at den 
gjengse medisinske terminologi er rene 
hærverket på elementær latinsk grammatikk. 
Enda mer falmet blir glorien når det viser seg 
at en stor del av de medisinske studenter har 
minimal kjennskap til den folkelige nomen-
klatur, og derfor skal Hr. Leser av Æsculap få 
anledning til å teste sine kunnskaper på disse 
små smaksprøvene.

(For dem som er idiosynkratiske overfor 
«maulet» og tror at dette er infisert av Vest-
landsfanden eller andre hyggelige vesener, 
kan opplyses at mesteparten av eksemplene 
er hentet fra Romerike). (…)

Hva betyr:
1) Krimsykje. 2) Lungebrune. 3) Elveblåst.  
4) Svekk. 5) Skrykkja. 6) Synutrekk. 7) Heile-
skaking. 8) Dauingklyp eller dauklyp.  
9) Mosott. 10) Eitersmøg. 11) Åt. 12) Fang.  
13) Lett. 14) Vattersott. 15) Kredda

 P.S. Vi oppfordrer leserne til å komme med 
bidrag til senere gjettekonkurranser av 
samme slag.

Svar på «GJETT TRE GANGER»:  
1) Forkjølelse, 2) Pneumoni, 3) Urtikaria, 4) Rachit, 5) Chorea Huntington (fra Telemark) 6) Distorsio, forstrukket sene, 7) Commotio, 8) Subcu-
tane blåfargete hæmatomer, 9) Magekatarr, 10) (Hud-)kreft, 11) Cancer, 12) Epilepsi, 13) Cephalalgia, 14) Ascites,  ødemer, 15) Meslinger.

 

Der gis 1 poeng for hvert riktig svar.

Over 12 poeng: Imponerende. Begynn som naturlege!

« 9 «      Bra.

« 6 «      Hvis ikke kunnskapene bedres, vil du få vansker med å forstå pasientene når  
             du kommer på turnus i distriktet.

3–6 «       Elendig.

Under 3 «           Prøv heller et annet studium.

Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum
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ANMELDELSER

Hvem var det  
hel dig ste men nes ket 
på Ti ta nic?

Fast le gen Har old Ship man er en se rie mor der. 
En sta tis tisk ana ly se av døds fall blant hans 
pa si en ter kon klu de rer med at han drep te 
minst 215 men nes ker. Slik be gyn ner David 
Spiegelhalter å lære oss om sta tis tikk. Boka 

THE ART  
OF STATISTICS
David Spiegelhalter
Learning from Data. 448 
s, tab, ill. Lon don: Pe li can, 
2019. Pris GBP 17  
ISBN 978-02-413-9863-0

er de fi ni tivt ikke en van lig læ re bok i sta tis
tikk. Iste den for å lære bort ren ma te ma tikk 
opp ford res le se ren til å ten ke kri tisk om 
sta tis tikk gjen nom fengs len de eks emp ler.

Spiegelhalter er en dyk tig for mid ler og 
lyk kes med å gjø re sta tis tikk lett for ståe lig. 
Hvem var det hel dig ste men nes ket på Ti ta
nic? er ett av hans eks emp ler. Sam men med 
gode fi gu rer og gra fer bru kes dis se eks emp
le ne til å gi le se ren et fug le per spek tiv over 
alle de vik ti ge te ma ene på fel tet. For fatt e ren 
un der stre ker at alle me to der har be grens
nin ger og vi må selv vur de re nytt e og svak
he ter ved hver en kelt me to de.

Også te ma er som kuns tig in tel li gens og 
baye si ansk sta tis tikk om hand les på en lett
fatt e lig måte. Ba kerst i boka fin nes det en 
ord lis te med de fi ni sjo ner av sta tis tikk be gre
per, fot no ter og re fe ran ser til pri mær kil der.

The Art of Statistics an be fa les på det ster
kes te til alle som er in ter es sert i forsk ning, 
en ten de selv fors ker el ler dri ver forsk nings
for mid ling. Selv sta tis ti ke re kan lære noe av 
boka, sær lig hvor dan dyk tig for mid ling kan 

gjø re sta tis tikk lett å for stå. Alle vin ner når  
vi blir bedre til å ut fø re, kom mu ni se re og 
for stå sta tis tikk og sta tis tis ke be gre per – sær
lig midt i ko ro na vi rus pan de mi en der sta tis
tikk er blitt en del av hver da gen.

For res ten: Spiegelhalter kon klu de rer med 
at det hel dig ste men nes ket på Ti ta nic var 
Karl Dahl, en 45 år gam mel norskaustralier 
som reis te ale ne på 3. klas se. Ba sert på in for
ma sjon om 897 pas sa sje rer pre di ker te to av 
ti ut reg nin ger at hans sjan se for å over le ve 
var 0 %. Men Karl red det seg selv ved å stu pe 
ut i det is kal de hav van net og kjem pe seg om 
bord i en av liv bå te ne.

KAIT LYN M. TSURUDA
Ph.d.sti pen diat, Mam mo gra fi sek sjo nen
Kreft re gis te ret

En venn for (lege)li vet

MEDICINSK  
KOM PEN DI UM
Ove B. Schaffalitzky  
de Muckadell, Jes per 
 Ha strup Svendsen,  
Hend rik Vilstrup, red
2 bd. 19. utg. 2 440 s, tab, ill. 
Kø ben havn: Munks gaard, 
2019. Pris DKK 2 000  
ISBN 978-87-628-1752-4

Ny ut gi vel sen (19. ut ga ve) av Medicinsk kom-
pen di um kom mer i to bind og gir en opp da
tert og kom plett over sikt over hele ind re 
medi si nen og de til gren se de fa ge ne. De  
over 2 400 si der dek ker de ind re me di sins ke 
gren spe sia li te ter svært godt og gir også en 
god inn fø ring i forsk nings for stå el se, ge ne
tikk, im mu no lo gi, on ko lo gi, pal lia sjon og 
smer te be hand ling, hud, munn hu le og 
øye aff ek sjon, rev ma to lo gi, nev ro lo gi, syk
doms re la tert un der er næ ring, samt al ko hol 
og rus re la tert syk dom og for gift nin ger, 
blant an net.

Fle re av ka pit le ne av slutt es med en sek
sjon kalt «Pro blem ori en tert dia gnos tikk», 
som gir nytt i ge og kort fatt e de råd om ut red
ning av vik ti ge og van li ge kli nis ke pro blem
stil lin ger.

Tross bi drag fra hele 167 med for fatt e re 
frem står læ re ver ket en het lig og godt or ga 
nisert. Teks te ne er kon si se og vel skrev ne, 
med god bruk av over sikt li ge ta bel ler. Det 
skul le imid ler tid vært viet mere plass enn  
16 si der til ka pitt e let «Den akut syge medi
ciske pa tient», som om hand ler de hyp pig ste 
og vik tig ste pre sen ta sjons for mer ved sy ke
hus inn leg gel ser samt de res akutt ut red ning.

For de som fore trek ker å lese skan di na
visk, er Medicinsk kom pen di um en glim ren
de ut ford rer til mere kjen te eng els ke læ re
bø ker, som for eks em pel Harrison’s Princip-
les of In ter nal Medicine.

Et stort pluss er også at det går an å få  
tak i inn hol det i di gi tal ver sjon (som blir 
lø pen de opp da tert ved kjøp av abon ne
ment) i til legg til pa pir ut ga ven som sam let 
vei er rundt 6,2 kg. Slik kan po ten si el le le se re 
vel ge mel lom en ut gi vel se eg net i vakt ar beid 
el ler som trykt ut ga ve til bruk på kon to ret 
el ler bib lio te ket hjem me.

Selv om ut gi vel sen er kost bar, er Medicinsk 
kom pen di um ab so lutt å an be fa le både til 
me di sin stu den ter (som vil kun ne ha stor 
gle de av bo ken gjen nom hele stu di et), le ger 
i spe sia li se ring og over le ger som øns ker 
over sikt over and re fag om rå der enn sine 
egne.

GRUN DE WI BE TOE
Lege i spe sia li se ring, Akutt me di sinsk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål sy ke hus
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PH.D.-DISPUTASER

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

JØRGEN SMEBY
Molecular subtype-dependent impact of driver 
mutations in colorectal cancer. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 20.4.2020.
Bedømmelseskomité: Richard Adams, Cardiff 
University and Velindre Cancer Centre, Storbritan-
nia, Hans Petter Eikesdal, Klinisk institutt 2, Univer-
sitetet i Bergen, og Hilde Loge Nilsen, Institutt for 
klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Marianne G. Guren og Ragnhild A. Lothe.

LEIF BJARTE ROLFSJORD
Quality of life, stress and acute bronchiolitis in infancy 
and early development of atopic disease. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 30.4.2020.
Bedømmelseskomité: Gøran Wennergren, 
University of Gothenburg and The Queen Silvia 
Children’s Hospital, Sverige, Kostas Priftis, National 
and Kapodistrian University of Athens, Hellas,  
og Knut Stavem, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Karin C. Lødrup Carlsen, Kai-Håkon 
Carlsen og Egil Bakkeheim.

CHRISTINE HOLM MOSEID
Injury and illness in youth elite athletes. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 7.5.2020.
Bedømmelseskomité: Martin Hägglund, 
Linköping University, Sverige, Babette Pluim, 
University of Pretoria, Sør-Afrika, og Olav Røise, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Roald Bahr, Grethe Myklebust og Lars 
Nordsletten.

CATHRIN LYTOMT SALVADOR
Estimation and measurement of glomerular filtration 
rate in children. Utgår fra Institutt for klinisk medi-
sin. Disputas 7.5.2020.
Bedømmelseskomité: Anders Larsson, Akade-
miska sjukhuset, Uppsala, Sverige, Stein Hallan, 
St. Olavs hospital, og Anette Ramm-Pettersen, 
Universitetet i Oslo.
Veileder: Lars Mørkrid.

SINDRE LEE-ØDEGÅRD
Immunometabolism and obesity – recent discoveries 
and potential therapeutic intervention strategies. 
Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 
8.5.2020.
Bedømmelseskomité: Saveiro Cinti, University  
of Politecnica delle Marche, Italia, Gunnar Mell-
gren, Universitetet i Bergen, og Kristin Austlid 
Tasken, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Christian A. Drevon og Kåre I. Birkeland.

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

ELISABETH SKAAR
Decision-making preceding transcatheter aortic 
valve implantation in frail older adults. Vulnerable 
autonomy, novel frailty scoring and clinical outcomes 
important to treatment strategy. A mixed method study. 
Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 24.4.2020.
Bedømmelseskomité: Alfonso J. Cruz-Jentoft, 
 Universidad Europea, Madrid, Spania, Anders 
 Opdahl, Oslo universitetssykehus, Bjørg-Tilde 
Svanes Fevang, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Margrethe Aase Schaufel, Jan Erik 
Nordrehaug og Anette Hylen Ranhoff.

WAKISA MULWAFU
Integration of ear and hearing care into primary health 
care in Malawi with special reference to task-sharing. 
Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 29.4.2020.
Bedømmelseskomité: Shelly Chadha, World 
Health Organization, Sveits, Valerie Newton, Uni-
versity of Manchester, Storbritannia, og John-Helge 
Heimdal, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Frederik Goplen, Asgaut Viste og 
 Hannah Kuper.

HEGE KRISTIANSEN
The vulnerable child in an obesogenic environment. 
Associations between sociodemographic and beha-
vioural factors and weight-related anthropometric 
variables in Norwegian children. Utgår fra Kliniske 
institutt 2. Disputas 8.5.2020.
Bedømmelseskomité: Ragnar Bjarnason, 
University of Iceland, Island, Ane Sofie Kokkvoll, 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, 
og Ansgar Berg, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Pètur B. Jùliusson, Robert Bjerknes  
og Mathieu Roelants.
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PH.D.-DISPUTASER

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

LINN ÅLDSTEDT NYRØNNING
Risk of Abdominal Aortic Aneurysm – With emphasis 
on women. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og 
bildediagnostikk. Disputas 30.4.2020.
Bedømmelseskomité: Tina Ulrike Cohnert, 
Medical University of Graz, Østerrike, Jarlis Wesche, 
Universitetet i Oslo, og Eirik Skogvoll, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Erney Mattsson og Vibeke Videm.

EVEN HOVIG FYLLINGEN
Volumetric segmentations for quantitative radiological 
evaluations in patients with high-grade glioma. Utgår 
fra Institutt for nevromedisin og bevegelsesviten-
skap. Disputas 30.4.2020.

Bedømmelseskomité: Henrietta Nittby, Lunds 
Universitet, Sverige, Kyrre Emblem, Oslo universi-
tetssykehus, og Marius Widerøe, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Ole Skeidsvoll Solheim og Ingerid 
Reinertsen.

ANNE JARSTEIN SKJULSVIK
On the prognostic factors of low-grade gliomas. Utgår 
fra Institutt for klinisk og molekylær medisin. 
Disputas 5.5.2020.
Bedømmelseskomité: Sebastian Brandner, Queen 
Square Institute of Neurology, London, Storbritan-
nia, Anette M. Storstein, Haukeland universitets-
sykehus, og Tora Bonnevie, Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet.
Veiledere: Sverre H. Torp, Ole Skeidsvoll Solheim, 
Asgeir S Jakola og David Scheie.

UNIVERSITETET  
I TROMSØ
Norges arktiske universitet  
https://uit.no/tavla

PETER HOLGER JOHNSEN
The effect of faecal microbiota transplantation in 
irritable bowel syndrome. A double blind, randomized 
placebo controlled single centre study. Utgår fra Medi-
sinsk avdeling. Disputas 17.4.2020.
Bedømmelseskomité: Christian Lodberg Hvas, 
Aarhus universitet, Danmark, Jostein Sauar, Syke-
huset Telemark, og Johanna U. Ericson Sollid, Det 
helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 
– Norges arktiske universitet.
Veiledere: Rasmus Goll og Per Christian Valle.
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AST RID NØK LE BYE  
HEIBERG

Så sårt og vondt at Ast rid er bor te – min 
fan tas tisk dyk ti ge og varm hjer te te te ra peut 
som hjalp meg til å leve et nor malt, godt liv 
i fa mi li en. Før s te time hos henne fikk jeg  
i 1969, da var jeg helt på bånn psy kisk. Hun 
kom bok sta ve lig talt snub len de ut kon tor
dø ren sin for å hen te meg inn. Jeg tenk te 
øye blik ke lig: «Hun er men nes ke lig». I 1969 
var det ikke lett å søke psy kia trisk hjelp,  
det var noe skum melt. Men Ast rid Nøk le by 
Heiberg var utro lig vak ker, en kel, na tur lig 
og li ke til. Hun had de en utro lig ut strå ling 
av trygg het, lys og var me. Jeg tenk te med 
det sam me jeg så henne: «Hun red der meg 
fra elen dig he ten». Psy kisk syk dom er elen
dig het. Hun red det meg.

All tid opp tatt av and res ve og vel. Ast rid ga 
meg den stør ste og vid un der lig ste gave et 
men nes ke kan få: Hun brak te meg til ba ke  
til det vir ke li ge li vet, så jeg kun ne bli en 
 nær væ ren de, nor mal og kjær lig mor for  
tre vid un der li ge barn.

Dis se lin je ne fra et dikt av Her man 
 Wildenvey skrev jeg en gang til Ast rid –  
de pas ser så godt til henne:
Un der ful le mor gen rø de, smi ler du som til  
en venn
Jeg har vært i blant de døde, Du har vek ket 
meg igjen.

Med dett e tak ker jeg Ast rid in der lig for 
hjel pen hun ga meg gjen nom 50 år. Hun  
vil all tid bo i mitt og i mine barns hjer ter. 
Mine tan ker går til hen nes hus bond Ar vid, 
døt re ne In ger og Lise og bar ne bar na.

KA RIN MAR GRE THE SCHØNING

Det fak tum at hun be hand let meg som 
om jeg var en helt van lig, op pe gå en de, frisk 
per son, var den før s te spi ren til hel bre del se. 
Hun ga meg selv til lit ved sin måte å være på: 
trygg, ro lig og «al min ne lig», så fan tas tisk 
ual min ne lig som hun egent lig var. Hun var 
med i vår fa mi lie i alle år. Jeg grei de ikke å gi 
helt slipp på Ast rid, så vi had de alt så kon takt 
til siste stund – tak ket være hen nes tro fast
het og raus het, enda så tra vel som hun all tid 
var. Det tak ker jeg sta dig vekk for.

Ast rid bruk te ti den sin til å gjø re ver den 
til et bedre sted. Jeg ba en gang en ung 
kol le ga av henne om å ta godt vare på 
 Ast rid, som på den ti den had de fått en al vor
lig dia gno se. Sva ret hen nes var: «Ast rid tar 
godt vare på oss.»

Ast rid tok imot meg på Vindern psy kia
tris ke de før s te åre ne, der ett er på Stor tin get, 
i Hel se de par te men tet, i Høyres hus, på Røde 
Korskon to ret og på slutt en hjem me, da hun 
lik som ble pen sjo nist, som hun ald ri ble. 

AST RID NØK LE BYE  
HEIBERG

Vår høyt verd satt e og kjæ re kol le ga, psy kia
ter og pro fes sor dr.med. Ast rid Nøk le bye 
Heiberg, døde 2. ap ril, nær 84 år gam mel.

For man ge er Ast rid kan skje mest kjent 
som po li ti ker og tid li ge re stats råd. For oss 
var hun først og fremst den var me kol le ga en 
som all tid en ga sjer te seg i men nes kers  
hele til væ rel se. Tit ler på bø ker hun skrev 
(Det dy re ba re hå pet, End ring og und ring) 
el ler re di ger te med and re (Så mye en som het: 

ble den før s te nors ke kvin ne som tok en 
dok tor grad i psy kia tri og se ne re ble ut nevnt 
til pro fes sor i fa get. Det var med stolt het at 
Norsk psy kia trisk for en ing had de henne 
som æres med lem. Hen nes psy kia tris ke 
hu ma nis tis ke en ga sje ment fikk også in ter
na sjo nal kol le gi al aner kjen nel se ved at hun 
var inn valgt som Honary member of Ame ri
can Col le ge of Psy chi a try, et æres med lem
skap som kun me get få uten om USA til de les.

Li ke vel er det nok hen nes var me, den 
smitt en de latt e ren, det gode smi let og de 
snil le øy ne ne som best sam men fatt er hva 
som kjen ne teg net Ast rid som men nes ke  
og med men nes ke. Vi, hen nes nære ven ner 
og kol le g er, vil sav ne henne.

UL RIK FRED RIK MALT, RAN DI RO SEN QVIST, 
OTTO STEENFELDT-FOSS, PER VAG LUM, 
LARS WEISÆTH, BJØRN ØST BERG

skjeb ner, kri ser, mu lig he ter) er også stikk ord 
for hvor dan hun var som med men nes ke. 
Hen nes ar beid for å end re sam fun nets for
dom mer mot men nes ker som ble møtt med 
for døm mel se og ut stø ting ute luk ken de på 
grunn av sin sek su el le leg ning, er le gen da
risk. Hen nes sto re en ga sje ment for men nes
kers so si a le for hold og livs be tin gel ser vi ser 
seg også i en rek ke sty re verv (f.eks. Uni ver si
te tet i Os los pris for men nes ke rett ig he ter, 
Lisl og Leo Eitingers fond; Norsk ge ron to lo
gisk in sti tutt; Sta tens in sti tutt for al ko hol
forsk ning; Senter for me di sinsk etikk), så  
vel som del ta gel se i ut valg og komitéer med 
hu ma ni tæ re fo kus (f.eks. Den nors ke ko mi té 
for det in ter na sjo na le år for funk sjons hem
me de, Eu ro pa rå dets ko mi té som un der sø
ker fan gers so nings for hold, Ufø re pen sjons
ut val get).

Hen nes forsk ning gjen spei let på sam me 
måte hen nes hu ma nis tis ke hel hets en ga sje
ment, eks em pel vis dok tor gra den som hand
let om sam men hen gen mel lom kvin ners  
liv og kje ve smer ter. Også der var hun fore
gangs kvin ne. Det var ikke til fel dig at hun 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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ODD JO HAN FRIS VOLD

Odd Jo han Fris vold døde på Hat la ne om
sorgs sen ter tirs dag 7. ap ril 2020, vel 85 år 
gam mel. Vi mott ok bud ska pet med sorg. 
Han var en dyk tig og re spek tert kol le ga, 
både lo kalt og na sjo nalt.

Odd tok examen ar ti um på re al lin jen  
i Ålesund i 1954 og me di sinsk em bets eksa
men i Bergen i 1960. Han ble god kjent som 
spe sia list i ind re me di sin i 1969 og i hjer te

1982 til 1985, med lem i spe sia li tets rå det fra 
1981 til 1989 og med lem i Sen tral sty ret. Han 
satt i Ålesund by sty re fra 1980 til 1987 og var 
også med lem i di ver se for en in ger, blant 
dem Ro ta ry.

Un der teg ne de ar bei det sam men med 
ham fra 1960 og til han gikk av fra sin stil
ling ved sy ke hu set i 2001. Han had de da vært 
av de lings over le ge ved Me di sinsk av de ling 
si den 1988. Sam ar bei det har hele ti den vært 
til lits fullt og godt, og jeg vet at han har hatt 
et godt for hold til med ar bei der ne på alle 
plan ved sy ke hu set.

Det er all tid trist når gode ven ner og sam
ar beids part ne re går bort. Våre tan ker går  
nå til In ge borg og de res to barn og fa mi lie. 
Vi de ler sor gen med dem.

ALV J. SKAR BØ VIK

syk dom mer i 1985. Tur nus tje nes ten ble 
gjen nom ført ved Sy ke hu set i Ålesund og  
i Stran da le ge dis trikt.

Der ett er fulg te tje nes te ved Hau ke land 
sy ke hus i Bergen ved av de lin ger for ind re
me di sin, nev ro lo gi og pe dia tri. Fra 1964 til 
1967 var han as si stent le ge ved Me di sinsk 
av de ling ved Fyl kes sy ke hu set i Ålesund. Han 
var også be drifts le ge ved in sti tu sjo nen og 
re ser ve le ge fra 1967 til 1970, og ett er dett e 
as si ste ren de over le ge og le der for akutt 
medi sinsk sek sjon.

Han hos pi ter te ved fle re and re sy ke hus: 
Ul le vål sy ke hus, Riks hos pi ta let, Hau ke land 
sy ke hus og Re gi on sy ke hu set i Trondheim.  
I til legg til dett e gjen nom før te han fle re 
stu die rei ser til Dan mark, Ne der land, Sve 
rige, Eng land og Skott land samt USA.

Han var svært in ter es sert i ad mi nist ra
sjon. I fle re år var han sjefl e ge ved Ålesund 
sy ke hus. Han var med lem i Yng re le gers 
for en ings lands råd i en pe ri ode, for mann  
i Over ord ne de sy ke hus le gers for en ing fra 

ØI STEIN BLØR STAD

Øi stein Blør stad (født 7. ja nu ar 1933) døde  
23. mars i år, 87 år gam mel. Det var med stor 
sorg vi mott ok bud ska pet om hans bort
gang. Den siste ti den opp lev de han svik 
tende hel se, men dø den skyld tes ikke 
 covid19.

Han var en dyk tig og re spek tert kol le ga, 
både lo kalt og na sjo nalt. Examen ar ti um  
tok han på Lillehammer i 1951, og me di sinsk 
em bets eksa men i Oslo i 1957, som den beste 
på sitt kull og med ka rak te ren Inn stil ling, 
noe som bare opp nås med års mel lom rom. 

som kun ne fikse me di sinsk tek nisk ut styr, 
som dia ly se ma ski ner. Han var en dyk tig 
snek ker og tre skjæ rer, re pa rer te bil og ved 
like holdt bo li gen samt hytt a ved Sju sjø en. 
Sam men med sin kone Kari opp ar bei det 
han en flott og plan te rik hage. Noen år var 
han også en iv rig elg je ger som sør get for 
mye god mat i fry se ren.

Han had de stor om sorg for fa mi li en som 
be tød mye for ham, og våre tan ker går nå  
til ko nen Kari, de res tre døt re, svi ger søn ner, 
barne og ol de barn.

Vi har man ge gode min ner om ham.  
Vi vil sav ne ham og ly ser fred over hans 
min ne.

På veg ne av nå væ ren de og tid li ge re over le ger 
ved Me di sinsk av de ling Dram men Sykehus

STÅ LE RIT LAND, IVAR OPE DAL,  
FRED-ARNE HAL VOR SEN, JO HAN LYNG,  
KRIS TI AN SEL VIG

Tur nus tje nes ten ble ut ført ved Narvik sy ke
hus og i Ibe stad le ge dis trikt. Der ett er fulg te 
tje nes te ved sy ke hu se ne i Lillehammer,  
Aker og Tøns berg. I 1967 ble han an satt som 
re ser ve le ge ved Me di sinsk av de ling ved 
Dram men sy ke hus, og det var her han fort
satt e sin yr kes kar rie re som over le ge.

Han var god kjent som spe sia list i ind re
me di sin og i gren spe sia li te ten ny re me di sin. 
Fa ge nes ut vik ling fulg te han nøye, og han 
in tro du ser te pace ma ker be hand ling for 
hjer te pa si en ter og star tet med dia ly se for 
ny re svikt pa si en ter. Han le det hjer te og 
nyre av de lin ge ne ved sy ke hu set i man ge år, 
og pa si en te ne føl te seg tryg ge i hans va re
tekt.

Som en dyk tig læ re mes ter fulg te han opp 
sine ele ver. Sam ar bei det med kol le g er var 
godt, og han bi dro til å hol de en god tone 
inn ad i av de lin gen. Sy ke hus kar rie ren av slut
tet han som sjefl e ge ved sy ke hu set. Som 
pen sjo nist var han sy ke hjems lege i fem år. 
Han var også for mann i Buskerud le ge for 
ening og med lem av Le ge for en in gens lands
sty re i 14 år.

Han var en handy man på man ge felt; en 
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STEINAR MARSELIUS  
SIVERTSEN

Vår gode venn og kollega, Steinar Marselius 
Sivertsen gikk bort 13. februar 2020. Familien 
har mistet en kjær og omsorgsfull ekte
mann, far og bestefar. Vi, som fikk gleden  
av å jobbe med Steinar i mange år, vil savne 
en fremragende kollega, en mentor, og ikke 
minst en trygg og alltid hjelpsom venn.

Steinar var født i Skjerstad i Nordland  
i 1943. Han vokste opp på gård og var odels
gutt. 

Artium tok han ved Bodø gymnas i 1963. 
Steinar ønsket å bli lege og reiste etter  artium 
til Wien, hvor ha ble uteksaminert som lege  
i 1971. Han reiste hjem etter stu diene og tok 
norsk tilleggskurs i 1972. I denne tiden møtte 
han også Anna, som jobbet som jordmor ved 
Aker sykehus. De giftet seg i 1973 og fikk de 
kommende årene tre barn.

Steinar overlot seksjonsansvaret etter 
hvert til andre. Som nestor forble han imid
lertid fram til pensjonsalder en trygg, faglig 
bauta som alle lyttet til. Han var en teknisk 
fremragende kirurg som alltid trådte til når 
det trengtes og som aldri sa nei.

Som medmenneske var Steinar unik. Han 
var alltid hjelpsom, trygg, rolig og tålmodig. 
Vi som fikk være Steinars kolleger gjennom 
mange år føler takknemlighet. Han var et 
forbilde for oss alle.

I denne tiden går våre tanker til Steinars 
familie som betydde så mye for ham.

Tidligere kolleger ved urologisk seksjon/ 
kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet,  
Hamar

MORTEN ANDERSEN, PER CHRISTIAN MEDBY,  
ODD KUMMEN, OLA CHRISTIANSEN, 
STEIN TJESSEM

Etter fullført turnustjeneste jobbet  
Steinar på gynekologisk avdeling ved Inn
herred sykehus i to år. Kirurgien ble etter 
hvert hans valg, og han arbeidet på kirur
gisk avdeling ved Nordland Sentralsykehus  
i årene 1976 – 83.

Til Ullevål kom han i 1983 og fullførte der 
spesialisering i generell kirurgi. Det er også 
der interessen for urologi ble vakt, og han 
ble godkjent spesialist i urologi i 1989.

Steinar kom til Elverum og Sentralsyke
huset i Hedmark i 1990. Som fylkets første 
spesialist i urologi tok han fatt på oppgaven 
med å bygge opp et urologisk tilbud til 
fylkets innbyggere. Som så mange andre 
steder i landet på den tiden var urologien 
ivaretatt av generelle kirurger.

Steinar la ned en betydelig innsats i dette 
arbeidet og lyktes med å bygge opp et 
 moderne urologisk tilbud. Etter funksjons
fordeling på slutten av 1990tallet ble urolo
gien flyttet til Hamar, og avdelingen ble 
etter hvert stor, med seks overleger, to leger  
i spesialisering og LISleger i rotasjon.
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Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst. 

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

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

17
stillingsannonser i denne 
utgaven

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

ALLMENNMEDISIN
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Fastlege og tilsynslege
Sel kommune og Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter 
(NGLMS) søker fastlege og tilsynslege.

Region Nord-Gudbrandsdalen består av kommunene Skjåk, 
Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. NGLMS er geografisk plassert 
ved regionsenteret på Otta i Sel kommune. Kommunene i 
Nord- Gudbrandsdalen er hyttekommuner, og alle ligger vak-
kert til med nærhet til tre nasjonalparker som er Rondane-, 
Dovre- og Jotunheimen.

• St.id. 2197: 100 % vikariat som fastlege ved Otta legekontor 
fra 15.08 2020 – 14.08-2021 med mulighet for forlengelse

• St.id.2198: 100 % vikariat som tilsynslege ved NGLMS ledig 
fra 1 mai 2020 – 30.04.2021 med mulighet for forlengelse

Fullstendig utlysning og søknadsskjema for stillingene finnes på 
vår nettside www.sel.kommune.no    

Kontaktpersoner: Overlege Bjørn Steinar Storvik,  
bjorn.steinar.storvik@sel.kommune.no, mob.: 94178985 eller 
kommunalsjef Iren Ramsøy, iren.ramsoy@sel.kommune.no, 
mob.: 92044784.

Søknadsfrist: 31. mai 2020
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Ledig fastlegehjemmel  
ved Sentrum legekontor DA i tre-legesenter
• Listetak på 1100 pasienter. Denne kan økes etter avtale 

med kommunen.
• Gode inntjeningsmuligheter.
• Veldrevet legesenter med fast og stabilt personale.
• Etablerte interne rutiner.
• Faste personalmøter og administrasjonsmøter som sikrer 

kvaliteten på driften av senteret.
• Velutstyrt laboratorium med teknisk utstyr som EKG,  

spirometri, kryoterapi, diatermi, BT døgnmåling og utstyr for 
enkel kirurgi.

• Faglig miljø med mulighet for veiledning av spesialist i  
allmennmedisin. Smågruppevirksomhet.

• System X journalsystem og tilknyttet Norsk Helsenett.
Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende
hjemmelshaver i tråd med sentrale avtaler. Overdragelse 
innebærer kjøp av 33,3 % andel av Sentrum legekontor. Det 
forutsettes at praksis videreføres i samme lokaler, og at det 
tegnes selskapsavtale med Sentrum legekontor DA, samt en 
internavtale før inntredelse i praksis. 
Hjemmelshaver har pliktig deltakelse i kommunens  
legevaktordning (Lillehammer interkommunale legevakt).  
Kommunale oppgaver på inntil 7,5 time pr uke kan bli pålagt 
hjemmelen. For utfyllende informasjon og elektronisk søknad, 
gå til www.lillehammer.kommune.no (ledige stillinger). 
Søknadsfrist: 16.06.2020

Eigersund kommune

Le
ge

jo
bb

er
.n

o

Ledige fastlegehjemler for privatpraktiserende  
allmennlege: Vi har ledig to avtalehjemler for privatpraktiser-
ende allmennlege i fastlegeordning. Den ene hjemmelen er i  
fellespraksis med to andre leger, listelengde 1150 pasienter 
(hjemmelsinnehaver Velle Espeland tel. 90961012). Den 
andre hjemmelen er i fellespraksis med fire andre leger, 
listelengde 1250 pasienter (hjemmelsinnehaver Lars Peter 
Fjerdingstad tel. 93495717).

Ledige stillinger for kommunalt ansatte fastleger: I  
tillegg blir det ledig to stillinger for kommunalt heltidsansatte 
fastleger, begge lokalisert til Eigersund kommunale lege-
senter.

Nyopprettet stilling som lege på sykeheim: Fast stilling 
som sykehjemslege. Stillingsstørrelse etter avtale.

Både privatpraktiserende og kommunalt ansatte leger inngår 
i interkommunal legevakt. 

Kontaktperson: Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad tlf. 920 
81 879 eller nåværende hjemmelsinnehaver. 

Se www.eigersund.kommune.no -Ledig stilling- for fullstendig 
utlysningstekst og elektronisk søknad.  

SØKNADSFRIST: 16.06. 2020
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Sykehjemslege, 60% fast 
Vestby sykehjem søker deg som ønsker å jobbe bredt  
innen det medisinske området; som geriatri, rehabilitering,  
demens, kreft, palliasjon, m.m.  
For fullstendig utlysningstekst, se kommunens nettside 
eller Legejobber.no
Søknadsfrist: 31.05.2020

Vestby kommune
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LEGEJOBBER  Barnesykdommer, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Hud- og veneriske sykdommer, Nevrologi

BARNESYKDOMMER FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

utfall

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

PROFESSOR 
i pediatrik förenad med  
befattning som överläkare

Placering vid avdelningen för pediatrik inom institutionen  
för Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska akademin 

Ref nr: PAR 2020/42

Sista ansökningsdag: 2020-06-16

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

Overlege - Barnesykdommer
Barne- og ungdomsavdelingen består av tre enheter: 
Nyfødtintensiv har omkring 500 innleggelser i året og her behandles 
premature og nyfødte inntil 3 måneders alder. 
Barne- og ungdomsposten har ca. 1800 innleggelser i året av barn 
opp til 18 år. 
Barne- og ungdomspoliklinikken gir tilbud til barn opp til 18 år. Det 
utføres ca. 11000 konsultasjoner årlig innen hele det pediatriske 
sykdomspanoramaet. 

Vi bygger helt ny Barneavdeling. Våren 2021 skal står det et helt nytt 
bygg ferdig med ny Nyfødtintensiv, Barne- og ungdomspost, Mottak, 
Dagenhet og Poliklinikk.

Det er ledig 1 vikariat på 12 mnd, samt 1 fast stilling som overlege. 
Oppstart etter avtale. Ved internt opprykk vil det bli ledig LIS-stilling 
ved avdelingen.

For fullstendig utlysning og link til søknadsskjema, se www.siv.no 
eller www.legejobber.no. Webcruiter ID: 4229435576.

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetje-
nester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner 
i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.  I 
SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Les 
mer om oss på www.siv.no.

Kontaktinformasjon:
Avdelingssjef Morten Falke
Tlf.: 33 34 20 00

Søknadsfrist: 30.06.2020

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i  
gynekologi - lokalisert til Skien 
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 16.06.2020

Helse Sør-Øst RHF søker:
• Ledig 100 % avtalehjemmel i hudsykdommer 

- lokalisert til Tønsberg
• Ledig 100 % avtalehjemmel i hudsykdommer 

- lokalisert til Viken, Sandvika

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 16.06.2020

HUD - OG VENERISKE SYKDOMMER

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 100 % avtalehjemmel i nevrologi  
- lokalisert til Fredrikstad
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 16.06.2020

NEVROLOGI
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Psykiatri, Revmatologi  LEGEJOBBER

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 22 kommuner. Våre somatiske 
sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål).Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distrikt-
spsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjo-
nen ligger i Drammen. I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 
Se mer på www.vestreviken.no

Avdelingssjef Kent Håpnes, Tlf.: 99100195  
E-post: kent.hapnes@ringerike-sykehus.no

Overlege/psykiater i FACT Hallingdal
Psykiater søkes til spennende utfordringer i Hallingdal

FACT fungerer svært godt for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og behov for langvarige og sammensatte tjenester. Vi planlegger og 
ruster opp for å gi likeverdige tjenester i hele vårt opptaksområde. Vi søker derfor spesialist for å styrke og hjelpe arbeidet videre. Vil du 
være med å bygge opp FACT i Hallingdal kombinert med fleksibel hverdag og storslåtte naturopplevelser? Opptaksområdet for FACT  
Hallingdal er kommunene Nes, Gol, Ål, Hol og Hemsedal. Det er lange tradisjoner for samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjeneste 
og dette ønsker vi å videreforedle. Det er god kompetanse og erfaring med FACT-arbeid i Ringerike DPS og det er gode muligheter for faglig 
oppdatering i stillingen. 

Seksjonsleder Kitty Line Scheen, Tlf.: 92441818
E-post: sckl@vestreviken.no 

Arbeidsoppgaver
• Medisinskfaglig ansvar og spesialistfunksjon for FACT teamet   
• Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av 

psykiske lidelser   
• Akuttvurderinger 
• Deltakelse i intern og ekstern undervisning  
• Mulighet for deltakelse i bakvaktvaktordning i avdelingen
• Veiledning og støtte av øvrige medlemmer i teamet
• Veilednings- og samhandlingsansvar overfor kommunehelsetjenesten og  

fastleger i Hallingdalsregionen    

Vi tilbyr
• Tjenesteplan etter avtale, med muligheter for fleksibel og tilrettelagt 

arbeidstid   
• Gode arbeidsforhold i et godt kollegium   
• Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og 

personlig utvikling        
• Lønn etter avtale        
• Hjelp til etablering i nærområdet  
• Ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer  
• Tiltredelse etter avtale 

For fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema, se vår nettside eller Legejobber.no. Søknadsfrist: 10. juni 2020. Tiltredelse etter avtale. 

Seksjonsleder Magnus Karlsen, Tlf.: 40060777  
E-post: magnus.karlsen@vestreviken.no

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for 
spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens 
største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, 
pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-
stavanger.no.

Dalane DPS poliklinikk søker

OVERLEGE
Kontaktinfo:

Petter Brabeck, leder/fagleder : tlf 51512170/51512165
Mette Gjøvåg, avdelingssjef : tlf 99265165 

Søknadsfrist: 02.06.20

Vi søker etter en engasjert overlege til en fast stilling hos oss

For å lese mer og søke på stilling se www.sus.no

www.helse-stavanger.no

PSYKIATRI
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Vi får ledig 3 vikariater som Lege i spesialisering,  
REVMATOLOGI
• Id.nr: 4542 - 100 % stilling ledig fra 01.09.2020 til og 

med 28.02.2021
• Id.nr: 12385 - 100 % stilling ledig fra 01.10.2020 til og 

med 01.06.2022
• Id.nr: 4537 - 100 % stilling ledig fra 01.09.2020 til og 

med 31.12.2021, med mulighet for forlengelse. 

Sykehuset har innen revmatologi 9 overlegehjemler og 3 
hjemler for lege i spesialisering. Avdelingen er engasjert i 
flere forskningsprosjekter. Vår sengeavdeling har 14 senger, 
hvorav 8 til revmakirurgi, 5 til kompleks revmatologisk  
rehabilitering og 1 til utredning.

Sykehuset har gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger 
gjennom KLP.

Vi forutsetter at de som tilsettes behersker norsk eller nordisk 
språk, muntlig og skriftlig.

Nærmere opplysninger om stillingene fås av avd. overlege 
Svanaug Skorpe, telefon 52 80 50 00.
Elektronisk søknadsskjema finnes på www.jobb.hsr.as.

Søknadsfrist: 5. juni 2020

LIS, REVMATOLOGI 

REVMATOLOGI
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Kommuneoverlege 
Vi har ledig stilling som kommuneoverlege. Vi søker etter en 
person med relevant fagkompetanse og engasjement, og 
som ønsker å arbeide med spennende og varierte  
samfunnsmedisinske oppgaver.  
For mer informasjon, se våre nettsider eller Legejobber.no
Søknadsfrist: 01.06.2020

SAMFUNNSMEDISIN

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for  
spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland. Helse Vest RHF eig seks 
helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og 
Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse Vest IKT AS. 
Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti sjukehus og 
institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i ØNH sjukdomar i Stavanger
100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i ØNH-sjukdomar er 
ledig ved frå 01.01.2021, eller etter avtale. 

Noverande praksis er lokalisert i Stavanger. Lokalisering av  
praksis kan bli endra etter overtaking av noverande praksis, men 
må være lokalisert i Stavanger- eller Sandnesområdet. 

Avtalespesialisten skal drive med generell utgreiing, diagnostikk 
og behandling av tilstander i ØNH området. Avtalespesialisten 
må drive med høreapparatformidling, og skal ha eigen audiograf 
tilsett. 

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 å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten foretar 
undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald av regionale 
og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i 
rammeavtalen. Avtalespesialisten skal ha eit nært og forpliktande 
fagleg samarbeid med Helse Stavanger om oppgåvefordeling og 
for å sikre rett prioritering og gode pasientforløp. Det blir forventa 
at avtalespesialisten også tar imot pasientar som vert tilvist frå 
Helse Stavanger. Dette vil bli regulert nærare i den individuelle 
driftsavtalen. Avtalepraksisen skal i samarbeid med Helse  
Stavanger også innrettast i tråd med utviklinga i faget og korleis 
behovet i befolkninga utviklar seg.  

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

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 936 840 (klasse 
1) til kr. 1 395 300 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også 
bli gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar – 
før det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

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 Birger Kristiansen tlf. 91 12 
05 06
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 16. juni

Helse Sør-Øst RHF søker:
• Ledig 20 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i ØNH  

- lokalisert til Råholt 
• Ledig 20-50 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i ØNH  

- lokalisert til Lillehammer 

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 16.06.2020

ØRE-NESE-HALSSYKDOMMER

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber
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Forskjellige stillinger  LEGEJOBBER

FORSKJELLIGE STILLINGER

Lefo søker instituttsjef
Vil du jobbe som leder og forsker i et aktivt forskningsmiljø?

Legeforskningsinstituttet (Lefo) søker deg med leder- og forskningserfaring, som har grundig innsikt i og 
kontakt med legeprofesjonen og systemforståelse av norsk helsetjeneste. Gjennom ledelse og egen forskning 
vil du bidra til å øke kunnskapen om samspillet mellom legenes arbeidssituasjon, styring og organisering av 
helsetjenesten, og kvaliteten på pasientbehandlingen. 

Du vil
• ha et ledelsesansvar for å opprettholde et høyt vitenskapelig nivå på instituttets forskningsfelt ved å fremme 

medarbeidernes faglige utvikling og bidra til å opprettholde og utvikle et godt arbeidsmiljø for ansatte og 
assosierte stipendiater og andre samarbeidspartnere, 

• rapportere til generalsekretær i Legeforeningen i administrative og merkantile spørsmål. Ha personal- og 
budsjettansvar for ansatte ved instituttet, 

• delta i det tverrfaglige forskningssamarbeidet ved instituttet, og i nasjonalt og internasjonalt samarbeid med 
andre forskningsmiljøer, 

• bidra til kunnskap om forskningsresultater som har betydning for legers arbeidssituasjon, herunder også 
det psykososiale arbeidsmiljøet for leger. Kunnskapen formidles bredt, inklusive til Legeforeningens ulike 
organer, 

• orientere styret i SOP og sentralstyret i Legeforeningen om LEFOs forskningsaktiviteter gjennom årlige 
møter, 

• sikre god videreføring av Legepanelet, som innebærer ivaretakelse av representativitet og personvern, 
analyser av data, og publisering av funn, både vitenskapelig og for et bredere publikum.

Vi søker deg som
• har solid vitenskapelig kompetanse innen LEFOs forskningsfelt og har doktorgrad innen relevant område 

(f.eks. innen medisin eller samfunnsvitenskap), 
• har erfaring med ledelse av forskningsvirksomhet, og gjerne har dokumenterte lederferdigheter, 
• har vitenskapelige publikasjoner, i tillegg til erfaring fra tverrfaglig forskning, i skjæringsflaten medisin/ 

samfunnsvitenskap, 
• tar ansvar og har evne til strategisk og kritisk tenkning, er kreativ med gjennomføringsevne og samtidig har 

interesse for og erfaring med relasjonell ledelse, 
• har god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk, 
• gjerne har god kjennskap til nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, samt relevante nettverk. 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt generalsekretær Geir Riise, på mobiltelefon 91 10 58 
17 eller på geir.riise@legeforeningen.no. 

Søknad inklusive CV, publikasjonsliste og relevante dokumentasjon sendes innen søknadsfristen 5. juni, via 
finn portal for søkerhåndtering. 

Legeforskningsinstituttet (LEFO) er et uavhengig forskningsinstitutt med fokus på legers helse, livskvalitet og atferd og på 
hvordan samfunnsmessige og organisatoriske betingelser påvirker muligheten for god profesjonsutøvelse, holdninger, årsaker til 
sykefravær og uførepensjonering, etikk og prioritering.  Instituttet er tilknyttet Legeforeningens sekretariat, hovedsakelig finansiert 
av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), samt av Den norske legeforening. Instituttet ble etablert i 1995, og har 
siden starten fulgt et representativt panel av norske leger. Dette representerer et unikt datasett både nasjonalt og internasjonalt. 
Instituttet består av forskere innen medisin, epidemiologi og samfunnsvitenskap, og har utstrakt forskningssamarbeid  
internasjonalt og i Norge. LEFO er samlokalisert med Legeforeningens sekretariat, og holder til i hyggelige lokaler i Oslo sentrum. 
Se mer på www.legeforeningen.no/lefo.
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LEGEJOBBER  Øyesykdommer, Ledige stipendier – legater – fond

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 100 % avtalehjemmel i øyesykdommer 
- lokalisert til Agder
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 16.06.2020

ØYESYKDOMMER

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

Søk prosjektstøtte/forskningsmidler
Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer støtter 
prosjekt, forskning og master-/doktorgrad om årsak og 
arvelighet, diagnostikk og genetikk, behandling og levekår/
livskvalitet. 

Søknadsfrist 15.09.2020.

Se https://ffm.no/ffm/legater-og-fond.

Utlysning av sentralstyrets lederstipend 2020
Gjennom budsjettvedtak er det bevilget kr 60 000 til lederutdanning for 
tillitsvalgte som tar formalisert/studiepoenggivende lederutdanning. Det 
deles ut to stipend à kr 30 000.

• For å kunne motta lederstipend må utdanningen minst være 30 studie-
poeng.

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

• Stipendet skal fortrinnsvis gå til yngre leger som ønsker å ta leder- 
utdanning. 

• Søknaden vil ikke bli vurdert dersom søker allerede har blitt tildelt leder-
stipend fra Utdanningsfond I samme år.

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

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

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

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

Utbetalingen av stipend innberettes som trekkfri utgiftsgodtgjørelse fra 
Legeforeningen. Utbetalingen medfører ikke skatteplikt for mottaker 
forutsatt at det dokumenteres overfor skattemyndighetene at beløpet er 
utgifter knyttet til utdanningen.  Søknadsfrist er den 4. juni 2020. 
Søknad sendes: Medisinsk fagavdeling, Den norske legeforening, Postboks 
1152 sentrum, 0107 Oslo

Utlysning av lederstipend 2020 - Utdanningsfond I
Det er for 2020 avsatt til sammen kr 300 000 i lederstipend til leger. 
Det kan søkes om stipend på inntil kr 40 000. 

Retningslinjer for tildeling av lederstipend
• For å kunne motta lederstipend må utdanningen minst være 30 

studiepoeng.
• Søknaden må inneholde et personlig søknadsbrev, søkers CV, en  

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

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

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

• Det er en forutsetning for tildeling av stipend at ikke mottaker er 
omfattet av fullt finansierte ledelsesordninger.

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

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

Søknadsfrist er den 4. juni 2020. 

Søknad sendes: Medisinsk fagavdeling, Den norske legeforening,  
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo

Utlysning av lederstipend 2020 – Yngre legers forening
Det deles ut stipender på inntil 60 000 kroner pr søker. Stipendene er 
forbeholdt leger som tar formalisert lederutdanning. Stipendet er åpent 
for alle Ylfs medlemmer, men nåværende og tidligere tillitsverv i Ylf vil 
vektlegges ved prioritering av søkere.
Det er mulig å søke midler til lederutdanning du ønsker å søke på, allerede 
har søkt på, eller har kommet i gang med. Det kan søkes om å få dekket 
utgifter i forbindelse med lederutdanningen, herunder: Kurs-/studieavgift, 
bo- og reiseutgifter ved utdanning utenfor hjemstedet, kursmateriell og 
relevant litteratur, samt annet nødvendig utstyr knyttet direkte til ut- 
danningen (for eksempel software)

Søknad om tildeling kan sendes på til charlotte.nielsen@legeforeningen.no 
eller pr post til Yngre legers forening, postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

Søknaden må inneholde:
• et personlig søknadsbrev, inkludert beskrivelse av motivasjon for ut- 

danning og hvordan denne er tenkt brukt
• søkers CV, inkludert eventuelt tidligere ledererfaring
• en beskrivelse av den aktuelle lederutdanningen vedlagt kursprogram
• Konkret oversikt over hvilke utgifter som ønskes dekket og summen av 

disse. 
• Andre potensielle bidragsytere det er søkt støtte fra, inkl arbeidsgiver
• Kurs-/studieprogram for utdannelsen det søkes støtte til må vedlegges 

søknaden.
Ylfs valgkomite utgjør innstillingskomite, og fremlegger en begrunnet 
anbefaling for Ylfs styre. Ylfs styre avgjør søknadene og tildeler stipend på 
bakgrunn av innstilling fra valgkomiteen, og de innkomne søknadene.
Søkere oppfordres til å ha satt seg inn i retningslinjene før de søker.
Retningslinjene for Ylfs lederstipend ligger her:  
https://bit.ly/ylf-retningslinjer. Søknadsfrist: 4. juni 2020
Søknad sendes: Medisinsk fagavdeling, Den norske legeforening, Postboks 
1152 sentrum, 0107 Oslo
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 
og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 
ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt@incognito.no
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SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.
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AKTUELT I  FORENINGEN

FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Et annerledes 
landsstyremøte

Året vi står midt oppe i blir et anner- 
ledes år. Koronapandemien preger 
samfunnet, helsetjenesten og hver  
enkelt av oss sterkt. Landstyremøtet 
i 2020 vil også bli annerledes.

Pandemien påvirker sakene, politikken og 
hvordan vi gjennomfører møtet. Men på 
samme måte som leger har brettet opp 
ermene og funnet gode løsninger i tjenes-
ten, skal vi også i dette annerledesåret finne 
nye løsninger og gjennomføre landsstyre-
møtet, slik at vi får tatt de rette avgjørelsene 
og viktige politiske veivalg.

Derfor blir landsstyremøtet i år delt i to. 
Onsdag 27. mai gjennomføres et digitalt 
landsstyremøte, og i starten av desember 
planlegges det for et todagers landsstyre-
møte på Soria Moria. Under mai-møtet skal 
regnskapet godkjennes, og den aktuelle 
økonomiske situasjonen og årsmeldingen 
behandles. I tillegg er det flere saker om 
lovendringer, som gjennom høring i organi-
sasjonen er godt forberedt til behandling. 
Høstens møte vil forhåpentligvis likne mer 
på det landsstyremøtet vi kjenner, og sen-
tralstyret har lagt flere av de store og viktige 
sakene til dette møtet. 

I den akutte fasen av koronapandemien, 
har det vært utfordrende å løfte ikke-pande-
mirelaterte saker til politisk diskusjon. Det 
er krevende å ha fokus, og det er vanskelig  
å overskue hvordan helsetjenesten vil se ut 
framover. Derfor vil et landsstyremøte til 
høsten også gi oss anledning til å vurdere 
aktualitet og behov for debatt på en bedre 
måte.

Midt i koronapandemien, ble også hand-
lingsplanen for fastlegeordningen lagt frem. 
Regjeringen har forpliktet seg til en økono-
misk opptrappingsplan fra 2020-2024, med 
totalt 1,6 milliarder i friske midler til fast-

legene. Mange av Legeforeningens innspill er 
tatt med i handlingsplanen. Dette er glede-
lig, men jobben er langt fra ferdig. Skal regje-
ringen nå målene som er satt, krever det 
ytterlige økonomisk satsing. Dette er fortsatt 
en viktig sak for Legeforeningen, og vil prege 
vårt arbeid i årene som kommer.

Koronapandemien vil også påvirke Lege-
foreningens økonomi. Det er viktig at lands-
styret har oversikt over mulige utgifter og 
inntekter når Legeforeningens rammebud-
sjett for 2021 skal behandles. Den oversikten 
er også bedre når vi kommer til høsten, enn 
her vi står i dag.

Men først skal vi møtes digitalt onsdag 
den 27. mai. Vi gjør det for første gang, og  
vi skal gjøre det skikkelig; også med åpning, 
tale og gjester. Landsstyret er Legeforenin-
gens øverste organ, og når landsstyret  
møtes, er foreningen alltid godt forberedt. 
Sakspapirene ligger til gjennomsyn på lege-
foreningen.no, og som alltid er landsstyre-
møtet åpent.

Vi har nå fått mye og god erfaring med 
digitale møter, forhandlinger, webinarer og 
til og med sosiale sammenkomster digitalt. 
Derfor er jeg trygg på gjennomføringen den 
27. mai. Men behovet for å møtes ansikt til 
ansikt øker; å snakke i munnen på hver- 
andre, le sammen og gestikulere. De viktige 
helsepolitiske debattene tar vi best fra taler-
stolen, med velforberedte innlegg og sum-
ming i salen. Vi ønsker nerve og temperatur, 
dirigenter som jobber til sitt ytterste og 
meningsbryting som flytter oss ett hakk 
videre. Det får vi best til når vi er sammen. 

Vel møtt til landsstyremøte!
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Da al vo ret nåd de USA

Chris ter Mjå set er nev ro kir urg, for-
fat ter, tid li ge re le der av Yng re le gers  
for en ing og tidligere vi se pre si dent  
i Le ge for en in gen. Nå ar bei der han  
ved Har vard School of Pub lic Health/
Har vard Bu si ness School i Bos ton, 
USA. Her de ler han sitt syn på si tua-
sjo nen i USA et ter at ko ro na vi ru set 
ram met lan det.

Ons dag 11. mars 2020 vil nok være en av 
mer ke da to ene når his to ri en om ko ro na vi ru-
set skal skri ves. Tid lig den da gen er klær te 
Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) ut brud-
det av vi ru set for å være en pan de mi, og på 
kvel den gikk pre si dent Do nald Trump opp 
på po di et i pres se rom met i Washington, D.C. 
og for tal te at han kom til å sten ge luft rom-
met mel lom USA og Eu ro pa. Eu ro pe er ne 
had de fei let i å tem me ko ro na vi ru set,  
sa han, og nå mått e dras tis ke skritt til for  
å red de lan det.

Trumps til tak re pre sen ter te en hel om ven-
ding i USAs stra te gi knytt et til re spon sen på 
koronaepidemien, som på den ti den ras te  
i Italia. Trump had de brukt gjen tatt e an led-
nin ger til å for sik re ame ri ka ner ne om at alt 
var un der kon troll. Det var ett er hvert blitt 
på fal len de, ikke minst for di han hel gen før 
hel om ven din gen var tatt i å lyve om an tall 
smitt e de på spørs mål fra ame ri kans ke jour-

na lis ter. Fle re var be gynt å på pe ke at dett e 
var det ver ste som kun ne skje Trump, for di 
han red på en øko no misk oppsvingsbølge 
og så ut til å kun ne kru se inn mot et gjen-
valg høs ten 2020. Kan skje var det der for han 
ba ga tel li ser te tru se len litt for len ge. Det 
skul le uan sett vise seg å være skjeb ne svan-
gert for USA. I skri ven de stund (28. ap ril, red.
anm.) for ven ter man at det går mot hund re 
tu sen døde og en ar beids le dig het som vil 
over gå tal le ne fra de pre sjo nen på 1930-tal let.

I Washington, D.C.
Til fel dig he te ne ville at jeg be fant meg  
i Washington, D.C. hele den uken i mars da 
al vo ret nåd de USA. Som Hark ness Fel low  
ved Har vard Uni ver si ty, var jeg på et se mi nar 
med le den de po li ti ke re, råd gi ve re og myn-
dig hets an satt e for å lære om ame ri kansk 
po li tikk. Jeg satt sam men med en jour na list 
fra New York Times da vi hør te om Trumps 
pres se kon fe ran se, og hen nes før s te re ak sjon 
var at hun nå ble vir ke lig engs te lig på veg ne 
av lan det sitt og alle ame ri ka ne re. Det had de 
hun god grunn til.

Den nes te mor ge nen had de hele Hark ness-
grup pen av talt å tref e kon gress med lem mer 
på Ca pi tol Hill. Vi satt på et se mi nar rom på 
ho tel let og ble opp da tert mi nutt for mi nutt 
av fore drags hol de re som kom rett fra dis ku-
sjo ner på høy es te po li tis ke hold. De mo kra- 
 te ne var frust rer te over at pre si den ten kun 
had de snak ket om at han skul le hjelpe næ r-
ings li vet un der gårs da gens pres se kon fe ran se. 
Hva med fa mi li e ne og alle de som kom til  
å mis te inn tekt? Sam ti dig var alle opp gitt e 
over pre si den tens Twitt er-mel din ger som var 
kom met i kjøl van net av pres se kon fe ran sen 
der fle re opp lys nin ger ble de men tert el ler 
kor ri gert. Hvor dan skul le dett e gå med en 
slik mann ved ro ret? Og hvor var den me di-
sins ke eks per ti sen nå som man treng te den 
mest?

Vi kom oss ald ri inn på Ca pi tol Hill. Og det 
var en mer ke lig stem ning da vi pak ket kof-
fer te ne våre og dro en dag tid li ge re enn 
plan lagt fra vår li ge Washington, D.C. Vi 
had de opp levd en villrådighet på høy es te 
po li tis ke hold, og fø lel sen jeg satt igjen med 
da jeg tok taxi-tu ren til fly plas sen for bi alle 
de stor slått e mo nu men te ne, kom mer jeg 
ald ri til å glem me.

Kri ser og sann he ter
Det skul le vise seg å gå slag i slag i uke ne 
som kom. Det sies at kri ser ikke for tel ler oss 
noe nytt om sam fun net vi le ver i, men av slø-

rer gam le sann he ter. Ett er min er fa ring er 
det sær lig tre slike sann he ter som står igjen 
nå, snart to må ne der si den mer ke da gen  
i Washington, D.C.

Den før s te er at USAs sene re spons skyl des 
dår lig le del se fra pre si dent Do nald Trumps 
side. Ikke bare tok det tid før han tok al vo ret 
inn over seg - de dag li ge pres se kon fe ran se ne 
som er blitt holdt si den mars, har vært en 
stu die i hers ke tek nik ker, over dri vel ser og 
an svars fra skri vel ser. Sam ti dig har det ikke 
vært mu lig å sto le på den fak tis ke in for ma-
sjo nen som er blitt gitt. På et tids punkt 
an non ser te Trump at man skul le åpne lan-
det til pås ke. Se ne re ble det skjø vet til na sjo-
nal da gen fjer de juli. En dag lov pris te han 
Google for di de skul le bi dra til en nett si de 
som skul le hjelpe ame ri ka ner ne med å finne 
ut hvor man kun ne tes te seg for vi ru set. Det 
vis te seg å være en så stor over dri vel se at 
Google selv mått e ut og de men te re sa ken.

I be gyn nel sen lot ikke Trump me di sins ke 
re pre sen tan ter slip pe til med in for ma sjon. 
Se ne re har eks per ten Dr. An tho ny Fauci fått 
or det og blitt man ges helt. Men det for hind-
rer ikke at Trump til nå har frem stått som alt 
an net enn en sam len de le der. Han har rik tig 
opp mot 50 pro sent opp slut ning her i USA, 
men pan de mi en har bi dratt til en vold som 
po li tisk po la ri se ring.

Frag men tert po li tisk sy stem
Det and re som vir ker åpen bart, er at ame ri-
ka ner nes frag men ter te po li tis ke sy stem er 
både in ef ek tivt og leg ger til rett e for makt-
spill og po la ri sert de batt. Pre si dent Trump 
gikk tid lig i ap ril ut og sa det var han som 
skul le be stem me når lan det skul le åp nes. 
Fle re gu ver nø rer pa rer te da med å si at det 
var de som be stem te i hver sin stat. I skri v- 
en de stund er det fort satt krang ling om både 
be vilg nin ger og hva Washington skal og bør 
hjelpe til med av me di sinsk ut styr. I til legg 
har man to-hus-sy ste met som van ske lig gjør 
at en hver lov el ler red nings pak ke fra myn-
dig he te ne skal bli ved tatt, og på top pen av 
det hele en all mek tig pre si dent som kan 
mot sett e seg det kon gres sen ved tar.

Den dis ting ver te pro fes so ren Jo seph  
Bo wer ved Har vard Bu si ness School, ga meg  
i høst en gjen nom gang av ame ri kansk po li-
tisk his to rie len ge før koronaepidemien var 
et fak tum. – Du må huske at vår po li tis ke 
or ga ni se ring er kon stru ert for å be skytt e 
mi no ri te ter, sa han. – Vår grunn lov er de sig-
net for å være in ef ek tiv. Det er utro lig van-
ske lig å få ved tatt noe nytt.I USA: Chris ter Mjå set. Foto: Dan Bigelow
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lan det, når de ikke en gang kla rer å få en 
åpen bart skyl dig pre si dent dømt i riks rett.

«Scien ce should not be red or blue», skrev 
en jour na list i New York Times ny lig, med 
hen tyd ning til de re pu bli kans ke og de mo-
kra tis ke far ge ne. Det kjem pes dag lig en 
kamp i me di e ne om å skrive his to ri en om 
det som skjer, og be skyld nin ge ne hag ler 
både på Fox News, NBC og fra po di et på 
pres se kon fe ran se ne i Det hvi te hus. Med et 
pre si dent valg som nær mer seg, vir ker dett e 
fe no me net å bare tilta i styr ke. Det kan bi dra 
til at USA kom mer enda dår li ge re ut enn 
lan det al le re de ser ut til å gjø re i ti den som 
kom mer.

Jeg ten ker sta dig til ba ke til min siste taxi-
tur gjen nom Washington, D.C. i mars. Dett e 
lan det som har for svart den vest li ge ver den  
i årti er og fri gjor de Eu ro pa fra fa scis men, 
kla rer nå ikke len ger å for sva re sine egne 
inn byg ge re mot et vi rus.

Det opp le ves som usi ge lig trist.

CHRIS TER MJÅ SET
cmjaset@hsph.harvard.edu

å si opp an satt e kla rer ikke dem me opp for 
et ras av opp si gel ser og per mitt e rin ger. Sam - 
ti dig blir fol ke hel se til skudd for sin ket av at 
ak tø re ne i hel se mar ke det stort sett er pri - 
va te or ga ni sa sjo ner som må ha pen ger for  
å ikke gå kon kurs. Un der hån den fikk jeg 
vite at en stor pri vat ak tør nå tap te 200 mil - 
li o ner dol lar – i må ne den – på grunn av alle 
de elek ti ve ope ra sjo ne ne som nå ut sett es.

Ek sep sjo na lis me
Koronaepidemien la ger slik sett et enda 
stør re skille i den ame ri kans ke be folk nin gen 
- mel lom de som har nok og de som ikke har 
det. For en nord mann kan det være helt 
ufor ståe lig at ame ri ka ner ne ser ut til å for-
kas te en me di care-for-all-hel se mo dell, som 
ville kun ne ga ran tert opp føl ging og be hand-
ling til alle lan dets inn byg ge re. Ame ri ka ne re 
flest dyr ker ide en om lan dets ek sep sjo na - 
lis me. Det som fun ge rer and re ste der, fun ge-
rer ikke her. Og på et vis har de rett. Som 
Pro fes sor Bo wer på pek te, er det usik kert  
om po li ti ker ne i Washington, D.C. ville kla re 
å bli eni ge om et hel se bud sjett for hele 

Spørs må let er om dett e sy ste met nå slår 
bein under ame ri ka ner nes covid-19-re spons.

Ikke noe sik ker hets nett
Den siste åpen ba re sann he ten er at man  
i USA ikke har et sy stem for å iverk sett e 
fol ke hel se til tak. I USA er hel se in gen rett ig-
het, det er noe du kjø per, og har du ikke  
nok pen ger, fins det ikke et sik ker hets nett. 
Nes ten 30 mil li o ner ame ri ka ne re mang ler 
hel se- for sik ring, og enda fle re er un der for-
sik ret. Hvem be ta ler for dis se når en pan de-
mi ram mer? 1,2 mil li o ner sko le barn er hjem- 
 lø se og får sine vik tig ste mål ti der i sko le kan-
ti nen. Hvor dan skal de få mat når sko le ne 
sten ges og hvor dan skal de fjernundervises? 
Over 20 pro sent av voks ne ar bei den de har 
ikke sy ke lønns ord nin ger og de fles te får 
også hel se for sik ring som en del av løn nen 
sin. Hva skjer da med sam fun net når fle re 
ti talls mil li o ner mis ter job be ne sine?

Kon gres sen har så langt ved tatt gjen tatt e 
red nings pak ker på stør rel se med fle re nors ke 
stats bud sjett. Li ke vel er det som å skvett e 
vann på gåsa. Til skudd til be drif ter for ikke  

KO RO NA-KON FLIKT: Ame ri ka ner nes frag men ter te po li tis ke sy stem er både in ef ek tivt og leg ger til rett e for makt spill og po la ri sert de batt, skri ver Chris ter Mjå set.  
Foto: Co lour box
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Mat cher le ger med spen nen de job ber i dis trik te ne

«Rett lege i rett jobb» er mot to et for 
Tids skrif tets stil lings por tals nye tje-
nes te, Re krut te rings tje nes ter. Gjen-
nom en en kel re gist re ring vil man få 
tips og vei led ning om stil lin ger som 
kan pas se.

Re krutt e rings tje nes ter er et nytt til bud fra 
Tids skrif tets stil lings por tal, Le ge job ber. Som 
ung og ny ut dan net lege, kan det være van-
ske lig å få over sikt over alle re le van te og 
in ter es san te stil lin ger. I til legg til egen fag lig 
ut vik ling, spil ler livs fa se og fri tids in ter es ser 
en vik tig rol le. Re krutt e rings tje nes ter øns-
ker å hjelpe til med å finne et ar beids sted og 
stil ling som pas ser den en kel te sine per son-
li ge be hov og øns ker, in ter es ser og kar rie re-
mål slik at en fin ner en jobb man tri ves i, 
en ten i dag el ler en gang i frem ti den. Tje nes-
ten ut vik les i før s te om gang for kom mu ne-
hel se tje nes ten.

En kel re gist re ring
For å re gist re re seg, log ger man inn på lege-
jobber.no og fyl ler ut et re gist re rings skje ma 
på «Min pro fil». I skje ma et leg ger man inn 
nå væ ren de ar beids sø ker sta tus, ut dan nel se, 
er fa ring, kurs og lik nen de. Øns ker for frem ti-
dig jobb og livs si tua sjon gjen nom gås i sam-
ta le med en råd gi ver fra Le ge job ber-tea met. 
Slik blir man en del av Re krutt e rings tje nes-
ter sin kan di dat base og får også mu lig het til 
å bli kon tak tet se ne re der som det duk ker 
opp en jobb som pas ser ens pro fil. Gjen nom 
å re gist re re seg, vil man der med få mu lig het 
til å mott a kar rie re vei led ning fra le ger og 
råd gi ve re i Le ge job ber-tea met.

– Det kan være van ske lig å leg ge frem krav 
om go der til en po ten si ell ar beids gi ver. Da 
er det godt å ha en råd gi ver som kan un der-
sø ke for en. Kan skje kan kom mu nen til by 
hjelp med å finne jobb til part ner, bar ne- 
 ha ge plass, el ler kan skje de kan til by gra tis 
bo lig om de fin ner rett lege. Vi skal ikke 
for hand le ar beids av ta le ne for le ge ne, men  
vi kan for mid le øns ker og be hov på en  
måte som gjør det enk le re for beg ge par ter  
å finne hver and re, sier pro sjekt eier og sjef -
re dak tør i Tids skrif tet, Are Bre an.

Pri ori tert om rå de
I takt med in ter netts frem vekst har le ge nes 
stil lings mar ked blitt sta dig mer frag men tert 
og til gan gen til stil lin ge ne be gren set. Sta dig 

fle re ar beids gi ve re be nytt er egne nett si der 
og uli ke stil lings por ta ler for ut lys ning. 
Le ge job ber har job bet len ge for å sam le 
stil lings an non se ne, med mål om å sik re et 
kom plett na sjo nalt stil lings mar ked for le ger.

– Dett e er et pri ori tert om rå de for Le ge- 
 for en in gen. Vi øns ker å bi dra med å til rett e - 
leg ge for bedre til gang på kva li fi sert kom pe -
tan se – i hele lan det. Sam ti dig er det vik tig  
at med lem me ne våre fin ner job ber de tri ves 
i og får va ri ert er fa ring fra fle re lands de ler. 
Det vil gi bedre hel se tje nes ter, til beste for 
både pa si ent og lege, sier ge ne ral sek re tær  
i Le ge for en in gen, Geir Riise.

Sat ser på kom mu ne hel se tje nes ten
Et an net mål for Re krutt e rings tje nes ter er  
at unge le ger på sikt skal ta mer vel over vei de 
kar rie re vei valg. Le ge job ber har tett kon takt 
med både ar beids ta ker og ar beids gi ver. Det 
gir en unik mu lig het til å gjø re gode kob lin-
ger mel lom lege og ar beids sted.

Le ge job ber har også stu dert ar beids mar-
ke det til le ger i fle re år og har er fart at unge 
le ger ikke får til strek ke lig in for ma sjon om 
hva det vil si å jobbe in nen for de uli ke spe-
sia li se rin ge ne. De vel ger ofte kar rie re vei 
til fel dig, og de bytt er gjer ne spe sia li se ring 
un der veis når de for står mer. I til legg øns ker 
unge le ger i stør re grad enn tid li ge re å jobbe 
i sen tra le strøk. Ar beids gi ver ne på sin side 
sli ter ofte med å finne rett lege, samt at det 
er man gel på spe sia lis ter.

Nyt tig er fa ring
Øy vind Stop le Sivertsen er fast le ge og me di-
sinsk re dak tør i Tids skrif tet. Han had de 
tur nus tje nes ten sin i Båts fjord i Finnmark 
og job bet der ett er et halvt år i na bo kom mu-
nen Ber le våg. Se ne re har han vært til ba ke 
der som kortt ids vi kar fle re gan ger. Han er 
ikke i tvil om at det har vært en nytt ig er fa-
ring å jobbe i dis trik te ne.

– Som ung lege kan man mye teo ri, men 
har sjel den stått ale ne med an sva ret. Det 
læ rer man mye av som ale ne på vakt i dis-
trikt. Jeg ble raskt fa sci nert over hvor mye 
mer enn bare sko le me di sin man må kun ne 
for å bli en god lege i dis trik tet. Iblant er  
det vakt mes te ren, med di ger tang og ster ke 
ar mer, som er red nin gen når en di ger 
torske krok med kraf ti ge mot ha ker skal 
fjer nes fra et øyen bryn. And re gan ger er det 
hjel pe plei er nes gode inn spill og sans for 
lo gi stikk som blir av gjø ren de for å få en 
pa si ent raskt til sy ke hus når det ikke er 
fly vær, for tel ler han.

Re krutt e rings tje nes ter er gra tis for Le ge-
for en in gens med lem mer. Det er ikke nød-
ven dig å være ak tiv jobb sø ker for å re gi- 
st re re seg.

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

VER DI FULL ER FA RING: Re krutt e rings tje nes ter kob ler le ger opp mot job ber i kommunehelsehelsetjenesten.  
Å jobbe som lege i dis trikt gir mye an svar og nytt ig er fa ring – i til legg til flott e na tur opp le vel ser. Her fra Rei ne  
i Lo fo ten.  Foto: An drew H/Unsplash
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Me di sinsk råd giv nings grup pe for covid-19

Le ge for en in gen har etab lert en egen 
råd giv nings grup pe i på ven te av økt 
et ter spør sel et ter me di sinsk fag li ge 
råd som føl ge av ko ro na vi ru set.

Le ge for en in gen har bedt de fag me di sins ke 
for en in ge ne om å avgi re pre sen tan ter til 
den me di sins ke råd giv nings grup pen. En 
rek ke spørs mål duk ker opp om vi rus ut - 
brud det, både om smitt e må te og smitt e-
vern. Er det for eks em pel en sam men heng 
mel lom vi rus meng den man ut sett es for og 
ri si ko for al vor lig in fek sjon? Be tyr i så fall 
det at kli nisk per so nell bur de bru ke be skyt-
tel ses ut styr hele ar beids da gen, uan sett 
mis tan ke om luft veis in fek sjon el ler ikke  
hos pa si en te ne?

– Ko ro na vi ru set smitt er i all ho ved sak ved 
kon takt og drå pe smitt e. Et unn tak er inn-
grep som kan føre til sær lig stor eks po ne-
ring og in ha la sjon av drå pe kjer ner dypt ned 
i lun ge ne, så kal te aerosolgenererende pro se-
dy rer, for kla rer Ce ci lie Ri søe, le der i Le ge for-
en in gens fag sty re, og ut dy per:

– I slike si tua sjo ner an be fa ler Folkehelse- 
instituttet bruk av ån de dretts vern for å 
be skytt e luft vei ene til hel se per so nell.

Sik ker he ten må iva re tas
Le ge for en in gen er opp tatt av at sy ke hus og 
kom mu ner iva re tar sik ker he ten til hel se per-

so nell, blant an net ved å sør ge for til strek ke-
lig smitt e vern ut styr.

–Våre med lem mer står i front og be hand-
ler pa si en ter i be kjem pel sen av ko ro na vi ru-
set. I en si tua sjon med stor ri si ko for å bli 
smitt et, for ven ter vi at alle gjør alt de kan  
for å dem pe ri si ko en, sier pre si dent Ma rit 
Her man sen.

Når det er knapp het på smitt e vern ut styr, 
er det også vik tig at ut sty ret bru kes rik tig.

– Vi har ett er lyst kon kre te råd, og her opp - 
le ver vi at Folkehelseinstituttet gjør gode 
vur de rin ger. Ved be hov må rå de ne la seg 
til pas se den prak tis ke hver da gen hos de 
som vet hvor sko en tryk ker, pre si se rer lege-
pre si den ten.

Inn lo sje re hel se per so nell uten for  
hjem met?
Le ge for en in gen har fått spørs mål om nøk-
kel per so nell i hel se tje nes ten bur de inn lo sje-
res and re ste der enn i eget hjem på fri ti den. 
Råd giv nings grup pen på pe ker at der som 
smitt e vern skul le trum fe alle and re hen syn, 
kun ne man ten ke seg at hel se ar bei de re ble 
inn lo sjert i egne bygg og ikke fikk re tur ne re 
til sine fa mi li er før ett er 14 da gers ka ran te ne.

– Dett e har blant an net vært prak sis i Kina. 
I norsk sam men heng an s es det å være svært 
inn gri pen de. Vi må huske på at smitt en nå 
fin nes både på sy ke hus og i sam fun net for 
øv rig, og in tet sted er ab so lutt trygt. Men 
hel dig vis er ikke syk dom men al vor lig for  

de al ler fles te. Den beste stra te gi en er der for 
å prak ti se re godt og ef ek tivt smitt e vern, 
både i og uten for jobb, opp ford rer Ce ci lie 
Ri søe.

Le ge for en in gen føl ger si tua sjo nen tett. På 
legeforeningen.no, fin ner du opp da tert in for
ma sjon om kon se kven se ne av ut brud det og 
hvor dan du kan kon tak te Le ge for en in gen.

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

Vel kom men til di gi talt lands sty re mø te

For før s te gang av hol des Le ge for - 
en in gens lands sty re mø te di gi talt. 
Det skjer ons dag 27. mai.

Ko ro na-pan de mi en har tvun get frem nye 
må ter å mø tes på. Som føl ge av myn dig he te-
nes re strik sjo ner, vil også Le ge for en in gens 
år li ge lands sty re mø te av hol des di gi talt den 
27. mai  kl. 09.00.

Sak lis te
For di mø tet gjen nom fø res di gi talt, vil sa ke ne 
om hel se po li tisk de batt, ak tu el le sa ker samt 

øv ri ge de batt-sa ker, ut sett es til høs tens møte. 
Det tra di sjo nel le «åp nings mø tet» med pris ut-
de lin ger ut sett es også til høs ten. Lands sty ret 
vil i mai be hand le sa ker som om hand ler regn - 
skap, di ver se lov end rin ger, ved tekts end rin-
ger, retts hjelps ord nin gen samt års mel ding.

Gjen nom fø ring av mø tet
Lands sty re mø tet skal gjennomføres på den 
digitale plattformen Zoom, og vil bli le det av 
di ri gen ter. Som i et van lig møte, vil det være 
mu lig å teg ne seg på talerlisten med inn legg 
og re plikk, sen de inn ved taks for slag i for kant 
av mø tet og un der mø tet, samt vo te re over 
for slag.

Høs tens lands sty re mø te på So ria Moria
Sen tral sty ret har ved tatt at høs tens lands- 
sty re mø te på So ria Moria in klu de rer le der se-
mi na ret og lo kal for en ings sam lin gen som 
al le re de er plan lagt i no vem ber. Sek re ta ri a-
tet job ber med å få over sikt over høs tens 
mø ter i for en ings led de ne og vil se ne re 
kom me til ba ke med dato for høs tens lands-
sty re mø te.

Der som du har spørs mål, kan dis se sen des 
til landsstyremote@legeforeningen.no.

SAM FUNNS PO LI TISK AV DE LING
info@legeforeningen.no

RÅD GIR: Ce ci lie Ri søe, le der i Le ge for en in gens fag - 
sty re, opp ford rer til godt og ef ek tivt smitt e vern, både 
i og uten for jobb. Foto: Vil de Baug stø
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be kym ret for sitt ar beids mil jø frem over,  
sær lig knytt et til for høy et ri si ko for smitt e  
av covid-19. Dett e blir for ster ket av for ven tet 
eks po ne ring kom bi nert med knapp het på 
smitt e verns ut styr. Det er in di kert fra fag per-
so ner at høy og hyp pig eks po ne ring i stress 
over tid, gir høy ere ri si ko for al vor lig syk-
doms for løp og død».

Le ge for en in gen send te i mars også brev til 
Ar beids- og so sial de par te men tet om sam me 
tema, der de ba om en ut vi del se av yr kes syk-
doms for skrif ten og at det i den ne for bin del-
se ble lem pet på be vis kra vet.

TROY GUL BRAND SEN
troy.gulbrandsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

der lig inn sats for fel les ska pet vårt, og ut sett es 
sam ti dig for mer smitt e enn de fles te and re. 
Nå end rer vi reg le ne, slik at hel se per so nell 
som smitt es på jobb dek kes av yr kes ska de for-
sik rin gen, utt al te ar beids- og so si al mi nis ter 
Tor bjørn Røe Isaksen i en pres se mel ding.

Sam let ar beids ta ker side
Re gel end rin ge ne ble an non sert 7. ap ril,  
og gjel der fra 1. mars 2020. Tid li ge re har en 
sam let ar beids ta ker side krevd ut vi del se av 
for sik rings dek nin gen for an satt e som eks po-
ne res for smitt e. 31. mars send te Aka de mi-
ker ne hel se, LO Stat, UNIO, YS og SAN brev til 
ar beids gi ver for en in gen Spek ter der de slo 
fast føl gen de:

«Til lits valg te og med lem mer er svært 

Norsk kva li tets for bed ring av la bo-
ra to rie un der sø kel ser (Noklus) gir 
me di sin-, sy ke plei er- og bio in gen-
iør stu den ter fri til gang ut året til 
e-læ rings kurs i la bo ra to rie ar beid.

Ko ro na vi ru set har lagt et sterkt press på 
hel se ve se net og be ho vet for eks tra hen der 
har vært stort. Medisin-, sy ke pleie- og bio - 
in gen iør stu den ter kan bli bedt om å være  
i be red skap ved man gel på per so nell ved 
syk dom og ka ran te ne, og Noklus øns ker  
å bi dra til at stu den te ne stil ler best mu lig 
rus tet til inn sats i hel se tje nes ten. Si den ap ril 
har de der for til budt dis se stu den te ne gra tis 
til gang til e-læ rings kurs.

Kur se ne har vært po pu læ re. Ett er at de ble 
gjort gra tis, har me di sin stu den ter gjen nom-
ført 375 kurs per 27. ap ril. Ve nøs prøvetak-
ning og ka pil lær prøvetakning lig ger på 
topp med hen holds vis 91 og 63 gjen nom - 
før te kurs, tett fulgt opp av urin prø ve ta king 
og urin veis in fek sjon på tred je- og fjer de-
plass. Noklus ser også en mar kant øk ning  
i an tall full før te kurs ett er at de ble gjort 
åpent til gjen ge lig for stu den ter.

And re kurs som til bys er CRP, urin strim-
mel, bak te ri ell un der sø kel se av urin, and re 
urin un der sø kel ser, kva li tets ar beid og la bo-
ra to rie an svar. Det tar mel lom 15 og 45  
mi nutt er å gjen nom fø re ett kurs.

Me di sin stu den ter til bys gra tis til gang  
til e-læ rings kurs ut året

Vik tig for be red ska pen
Der som stu den te ne gjen nom fø rer e-læ rings-
kur se ne i la bo ra to rie ar beid, er en vik tig 
la bo ra to rie fag lig del av det stu den te ne vil 
møte i ar beids li vet godt iva re tatt, for tel ler 
Sver re Sandberg, le der i Noklus.

– Det be tyr at stu den ter lett e re kan gå inn 
og er statt e and re, for eks em pel ved prø ve - 
ta king og enk le ana ly se rin ger på pa si ent-
nære in stru men ter, sier han.

Iføl ge Sandberg er det ge ne relt et stort 
be hov for opp læ ring i la bo ra to rie ar beid.  
I en tid der alle or di næ re kurs er av lyst,  
er e-læ rings kurs godt eg net.

– Kur se ne gir en inn fø ring i det mest 
ele men tæ re la bo ra to rie ar bei det. At stu den-
te ne kan over ta dett e vil fri gjø re folk på sy ke-
hu se ne, noe som er vik tig for be red ska pen. 
Alle an satt e på sy ke hus har også ad gang til 
dis se kur se ne. De kan få ad gan gen ved å ta 
kon takt med la bo ra to ri et på sitt sy ke hus, 
på pe ker Sandberg.

Til gang via stu die ste det
Stu die ste der som øns ker å be nytt e seg av 
til bu det, kan ta kon takt med Noklus på 
noklus@noklus.no. Stu die ste det blir da 
til delt bru ker navn og pass ord som gir til-
gang til e-læ rings kurs og la bo ra to rie pro se-
dy rer.

Norsk kva li tets for bed ring av la bo ra to rie-
un der sø kel ser (Noklus) ar bei der for å bedre 
kva li te ten ved den me di sins ke la bo ra to rie-
virk som het som dri ves i Norge, og ble etab-

lert i 1992 av Den nors ke le ge for en ing, Kom-
mu ne nes Sen tral for bund og Hel se- og om-
sorgs de par te men tet.

LIN DA OP HAUG
linda.ophaug@noklus.no

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

VIK TIG FOR BE RED SKA PEN: – At stu den te ne kan gå inn 
og over ta enk le opp ga ver, vil fri gjø re folk på sy ke hu-
se ne, noe som er vik tig for be red ska pen, sier Sver re 
Sandberg, le der i Noklus. FOTO: Noklus

Hel se per so nell får yr kes ska de er stat ning  
ved koronasmitte

Re gje rin gen end rer yr kes ska de reg-
le ne i fol ke tryg den slik at hel se per-
so nell som smit tes av ko ro na vi ru set 
på jobb, sik res gode øko no mis ke 
ret tig he ter.

Koronasmitte og covid-19 var tid li ge re ikke 
om fatt et av lis ten over syk dom mer som 
kun ne god kjen nes som yr kes syk dom og gi 
rett til yr kes ska de er stat ning. Nå er syk dom-
men opp ført på lis ten. De nye reg le ne vil 
også gjel de for yr kes ska de for sik rings lo ven.

– Hel se per so nell står i før s te rek ke i be kjem-
pel sen av koronasmitten. De gjø re en uvur-
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– Må av ver ge en me di sinsk  
ka ta stro fe i Eu ro pa

Le ge for en in gen opp ford rer nors ke 
myn dig he ter til å ta et stør re an svar 
for å hind re en me di sinsk ka ta stro fe  
i Eu ro pa som føl ge av ko ro na vi ru set.

– De eu ro pe is ke lan de ne må ta et fel les an-
svar for alle som opp hol der seg i de gres ke 
flykt ning lei re ne. Dett e has ter før pan de - 
mi en får ka ta stro fa le føl ger. Norge har gjen-
nom fle re år bi dratt øko no misk for å bedre 
for hol de ne i lei re ne, men si tua sjo nen er nå 
be ty de lig for ver ret. Vi opp ford rer der for 
nors ke myn dig he ter til å bi dra i byr de for de-
lin gen mel lom eu ro pe is ke land for å hind re 
en me di sinsk ka ta stro fe, sier Ma rit Her man-
sen, pre si dent i Le ge for en in gen.

Stor smit te fa re
I Moria-lei ren le ver flykt nin ger og mi gran ter 
un der kum mer li ge for hold med dår li ge 
vann- og sa ni tær an legg og man gel på hel se-
hjelp. Livs si tua sjo nen er usik ker, og man ge 
har er fart trau ma tis ke opp le vel ser med 

kon se kven ser for psy kisk og fy sisk hel se. 
Covid-19 har brutt ut i lei ren. Når 20 000 
men nes ker pres ses sam men på et lite  
om rå de, med man gel på hel se per so nell  
og smitt e vern ut styr, er smitt e fa ren stor.

– En kel te eu ro pe is ke land har nå be gynt  
å hen te ut noen av de ens li ge, mind re åri ge 
bar na som opp hol der seg i lei ren. Lei re ne er 
uan sett over fyl te, og det er ikke len ger nok  
å bedre for hol de ne. Å flytt e flykt nin ge ne til 
lei rer på fast lan det er hel ler in gen løs ning. 
De lei re ne er også over fyl te, for kla rer Her-
man sen.

Norge må for plik te seg
Den eu ro pe is ke le ge for en ing (CPME) ber EU 
om å føl ge opp av ta len fra 2016 om en for - 
de ling av flykt nin ge ne i de gres ke lei re ne 
mel lom de eu ro pe is ke lan de ne. De me ner 
ko ro na-pan de mi en vil kom me ut av kon troll 
der som det ikke blir gjort noe nå.

– Dett e vil få sto re kon se kven ser for alle 
som opp hol der seg i lei re ne, men ens li ge, 
mind re åri ge barn og bar ne fa mi li er er mest 
ut satt. I et fel les eu ro pe isk løft for de mest 
sår ba re, må Norge også for plik te seg til  
å ta sin del av an sva ret, un der stre ker Ma rit 
Her man sen.

Les hele bre vet fra Le ge for en in gen til 
Uten riks de par te men tet, da tert 15. ap ril, 
på legeforeningen.no.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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sier Ma rit Her man sen. Foto: Le ger Uten Gren ser

«I et felles europeisk løft for de 
mest sårbare, må Norge også 
forplikte seg til å ta sin del av 
ansvaret»

MARIT HERMANSEN,  
PRESIDENT I LEGEFORENINGEN
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DIPROTIT      Kortikosteroid gruppe III (sterke).   ATC-nr.: S02B A07
ØREDRÅPER, oppløsning i engangspipetter 0,05%: 1 g inneh.: Betametasondipropionat tilsv. betametason 0,5 mg, karbomer, natriumhydroksid, isopropanol, renset vann.
Indikasjoner: Øregangseksem.
Dosering: Øregangen bør rengjøres før behandlingsstart. Initialt i behandlingen gis 1 engangspipette 2 ganger pr. døgn. Etter noen dager reduseres doseringen til 1 engangspipette 1 gang pr. døgn. 
Om ikke forbedring er oppnådd innen 10-14 dager bør øre-nese-halsspesialist rådføres.  
Administrering: Til bruk i øret. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trommehinneperforasjon.
Forsiktighetsregler: Behandling av barn skal skje i samråd med spesialist. Glukokortikosteroider kan maskere, aktivere eller forverre en infeksjon. Synsforstyrrelser: Er sett ved bruk av systemiske og 
topikale kortikosteroider. Hvis symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser oppstår, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, 
grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR), som er sett etter bruk av systemiske og topikale kortikosteroider.
Graviditet, amming og fertilitet: Risiko ved bruk under graviditet og amming vurderes som liten. Preparatet kan brukes under graviditet og amming.
Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudatrofi. Hjerte/kar: Kapillærskjørhet (ekkymoser). Øvrige: Sekundærinfeksjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: 
Binyre¬barkhemming. Hud: Hypo- eller hyperpigmentering, hypertrikose, sensibilisering (betametason). Ukjent frekvens: Tåkesyn.
Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for glukokortikoider H02A B på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk og kløestillende effekt. Gjennom modifisering av kortisonstrukturen (1,2 dobbelbinding, fluorisering og betametylering) oppnås en økt glukokor-
tikoid og antiinflammatorisk effekt samt en redusert mineralkortikoid effekt sammenlignet med hydrokortison.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C, i konvolutten. Engangspipetter i åpnet konvolutt er holdbare i 4 uker.
Pakninger: 30 × 0,2 ml (engangspipette) 
Sist endret: 13.12.2018 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 13.09.2017
Innehaver av markedsføringstillatelse: Evolan Pharma AB, Box 120 SE-182 12, Danderyd, Sverige. www.evolan.se.

 - smart, brukervennlig endosepipette

DIPROTIT®

• Bruken av pipette gjør det enkelt å  
administrere riktig mengde betametason 
i hvert øre, uten sølet som gjerne oppstår 
med store flasker.

• DIPROTIT inneholder ikke antibiotika, noe 
som er viktig i en tid der antibiotikaresistens 
er et økende problem og en global helse-
trussel.

   
øredråper ved øregangseksem

DIPROTIT® selges i  
anvendelige forpackninger  
med 30 endosepipetter.
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Covid-19 med negative prøver

Spiseforstyrrelser og allmenn- 
legen

Helseberedskap mellom 
pandemier

Disputasspråk

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

 Flutikasonpropionat/azelastinhydroklorid 

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

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

• Effekt på både nese- og øyesymptomer2

• Effekt etter 5 minutter*3

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

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