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Medikamentell abort  
hos avtalespesialist er trygt
I Norge skal provosert abort kun gjøres  
ved offentlige sykehus – til tross for at de 
fleste aborter nå gjøres medikamentelt.  
I et prøveprosjekt ble 476 gravide som 
 oppsøkte avtalespesialist for abort, gitt 
mifepriston peroralt på legekontoret,  
og to døgn senere satte de selv misoprostol 
vaginalt hjemme. Nesten alle kvinnene 
opplevde behandlingen som trygg og ville 
anbefalt tilbudet til andre i samme situa-
sjon. Få hadde behov for kontakt med 
 sykehus eller annet helsepersonell under 
 behandlingen. Dagens abortlov må tolkes 
på ny eller endres for at abortbehandling 
skal kunne skje hos avtalespesialister og 
ikke bare i sykehus.
SIDE 823

Senfølger etter hjerte-lunge-redning  
som nyfødt
Nyfødte som like etter fødselen ikke puster 
selv og/eller har langsom hjerterytme, skal 
få hjerte-lunge-redning etter klart definerte 
algoritmer. Over halvparten av kritisk syke 
nyfødte som får slik behandling, rammes  
av hypoksisk iskemisk encefalopati i varie-
rende grad. Dette viser en oversikt over 15 
studier publisert de siste 15 årene. De som 
overlever utvikler ofte motoriske, kognitive 
og sensoriske utviklingshemninger. I noen 
tilfeller blir dette først avdekket ved skole-
start. Terapeutisk hypotermi og forsiktig 
bruk av oksygen synes å ha redusert risikoen 
for slike senfølger.
SIDE 835

Pasienters tre siste leveår
Bruken av sykehus øker jo nærmere man  
er dødstidspunktet. Antallet sykehusinn-
leggelser de siste tre leveår er likevel lavere 
blant 80- og 90-åringer enn blant dem som 
døde da de var i 60- og 70-årene. Dette viser 
en analyse av data fra bl.a. Norsk pasient-
register. En forklaring på denne forskjellen 
kan være at mange av de eldste blir behand-
let i sykehjem uten behov for sykehusinn-
leggelse. En annen forklaring kan være at 
dagens gamle tilhører fødselskohorter med 
mindre krav og forventninger til helsetje-
nesten enn dem som er født senere. Økende 
levealder tilsier altså høyere behov og større 
etterspørsel etter helsetjenester. Hvordan 
skal samfunnet møte denne utfordringen?
SIDE 829

Kilder til kunnskap

De mange norske helseregistrene, helseundersøkelsene og andre 
befolkningsbaserte helsedata er unike kilder for mange typer 
 forskning. Men for forskere som ønsker å koble data fra flere slike 
kilder, har tilgangen vært frustrerende komplisert og tidkrevende. 
Nå har regjeringen vedtatt å bruke 150 millioner kroner på å for-
enkle tilgangen. Den nye «helseanalyseplattformen» skal gjøre det 
enklere å foreta analyser på tvers.

At «data er den nye oljen» har på kort tid rukket å bli et forslitt 
uttrykk. Men for registerbasert helseforskning kan det vise seg  
å være noe sannhet i det likevel. For det finnes neppe noe annet 
land i verden som har så mange og gode kilder til befolknings-
baserte helsedata som Norge. Enklere tilgang vil bety mye for 
 muligheten til å utnytte disse kildene enda bedre – for å skaffe 
kunnskap som kan føre til bedre helse.
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I år er det 40 år si den nors ke kvin ner fikk 
rett til selv be stemt abort. Vi pre sen te rer 
re sul ta te ne fra et for søks pro sjekt som 
vi ser at kvin ne ne var svært for nøy de med 
hjem me abort iverk satt hos av ta le spe sia-
list. På ver dens ba sis er si tua sjo nen en 
an nen: 25 mil li o ner abor ter år lig – 45 %  
av alle abor ter – er ut ryg ge. Det med fø rer 
be ty de lig økt mor bi di tet og mor ta li tet  
for kvin ner. De fles te ut ryg ge abor ter skjer 
i lav inn tekts land i Af ri ka, Asia og Sør-Ame-
ri ka. Re strik tivt lov verk spil ler en be ty de lig 
rol le, men det er ikke vist at re strik tivt 
lov verk fø rer til fær re abor ter.
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Entresto på blå resept 1

Nå på blå resept!1

Entresto er indisert til behandling av symptomatisk kronisk  hjertes-
vikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter.2

Entresto reduserer risikoen for kardiovaskulær død og sykehus- 
innleggelse pga hjertesvikt, sammenlignet med enalapril.3

Vanligste bivirkninger: Hypotensjon, hyperkalemi og nyresvikt.4

Kontraindikasjoner: Kjent angioødem i anamnesen i forbindelse 
med tidligere behandling med ACE-hemmere eller ARB. Arvelig 
eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av ACE-hemmere. 
Entresto må ikke administreres før 36 timer etter seponering av 
ACE-hemmer-behandlingen.5

Les mer på www.entresto.no
For refusjonsvilkår se www.legemiddelsok.no/ (søk opp Entresto per 15. april 2018).

Referanser:
1. https://www.legemiddelsok.no/ (søk Entresto per 15.april 2018)
2. Entresto SPC 29.09.2017, pkt. 4.1 Indikasjoner 
3. Entresto SPC 29.09.2017, pkt 5.1. Farmakodynamiske egenskaper
4. Entresto SPC 29.09.2017, pkt. 4.8 Bivirkninger
5. Entresto SPC 29.09.2017, pkt. 4.3 Kontraindikasjoner 
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Am ming som  
glo balt fol ke hel se til tak

LIT TE RA TUR
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2 Rol lins NC, Bhan da ri N, Hajeebhoy N et al. Why in vest, and what it will take to 

im prove breast feeding prac tices? Lan cet 2016; 387: 491�–�504. 
3 Verduci E, Banderali G, Barberi S et al. Epigenetic eff ects of hu man breast milk. 
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the de vel op ment of the infant microbiota and im mu ni ty. Front Im mu nol 2018; 
9: 361. 

5 Rod rí guez JM. The or i gin of hu man milk bac te ria: is there a bac te ri al entero-

mammary path way du ring late preg nan cy and lactation? Adv Nutr 2014; 5: 
779�–�84. 

6 Tjel le I. Udai (5 mnd.) døde av sult i Je men. https://www.nrk.no/urix/ 
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7 Sar han J. Yemen’s breast feeding chal len ge. https://www.aljazeera.com/news/
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(9.5.2018).

8 Ma con F, Greer H. Don’t push it: Why the for mula milk in dus try must clean 
up its act. Re port 2018. https://www.savethechildren.org.uk/con tent/dam/gb/
re ports/health/dont-push-it.pdf? (9.5.2018).

Am ming er nært, in timt og pri vat, men det er også folke -
hel se. Mer enn 800 000 bar ne døds fall kun ne vært for-
hind ret år lig om mød re i lav inn tekts land had de am met  
i ste det for å bru ke mors melk er stat ning.

«Bryst er best». Det har vi visst len ge, men ald ri før har vi visst så mye 
om hvor for. Mors melk be skytt er mot dia ré, luft veis in fek sjo ner og 
mel lom øre be ten nel se. I land med høy bar ne dø de lig het ville be skyt-
tel se mot dis se syk dom me ne kun ne spart 823 000 bar ne liv år lig om 
90 % av mød re am met (1). Am ming ser også ut til å gi en li ten øk ning 
i IQ, be skje den på in di vid ni vå, men på be folk nings nivå en uut nytt et 
res surs (2).

Mors melk er per son til pas set me di sin – mel ken på vir ker gen -
ekspre sjon på må ter vi tid li ge re ikke har vært klar over (1, 3). Mors -
melken pre ger også sped bar nets mik ro bi om, blant an net gjen nom 
suk ker ar ter som ikke tas opp, men som sti mu le rer til vekst av guns-
ti ge tarm bak te ri er (4). Via den ny lig opp da ge de entero-mammariske 
rute tas også mors le ven de tarm bak te ri er opp av den dritt is ke cel ler  
i mors tarm før de skil les ut i mel ken og der med blir en del av bar-
nets mik ro bi om (5). Hvor dan mors melk på vir ker syk dom og hel se 
gjen nom mik ro bi o met, kan vi vente å høre mer om i kom men de år.

Også for mor gir am ming hel se ge vinst: Om kring 20 000 døds fall 
per år som føl ge av bryst kreft kun ne vært unn gått blant mød re  
i lav inn tekts land om fle re had de am met. I til legg be skytt er am ming 
mot egg stokkreft og dia be tes (1).

For kli ma og mil jø er melk fra mors bryst et nær per fekt al ter na tiv. 
Pro duk sjon av mors melk er stat ning er res surs kre ven de. Både kuer, 
fa brik ker og trans port over lan ge av stan der gir ut slipp av kli ma -
gasser. Det kre ves 4000 l vann for å frem stil le 1 kg pul ver (2). Hos 
for bru ker kre ves rent vann som ofte kom mer lang veis fra på flas ke, 
og til be red ning og ste ri li se ring av flas ke ne kre ver ener gi. Plast -
embal la sjen og tå te flas ke ne en der til slutt på søp pel dyn ga. Det 
ba by en ikke drik ker opp, har kort hold bar het og må ofte kas tes. 
Dett e i mot set ning til am ming, som kre ver svært spar somt med 
res sur ser (et par brød ski ver, litt frukt og 1�–�2 l vann per døgn), in gen 
em bal la sje, in gen trans port, in gen plas tikk, in tet svinn.

I lav inn tekts land er mors melk er stat ning et ut rygt al ter na tiv. Ikke 
alle har til gang til rent vann og en var me kil de for ko king og ste ri li-
se ring. I til legg bør man kun ne lese for å for stå blan dings for hol det. 

Har man først slutt et å amme, må man være sik ker på at man har 
pen ger til å kjøpe pul ver hele sped barns pe ri oden. Mød re som gir 
sped bar net sitt flas ke, er sår ba re i kri ser og ka ta stro fer. I Je men er 
amme tal le ne lave, og un der bor ger kri gen har sped barn rett og slett 
sul tet i hjel for di mød re ne ikke am mer, og for di det ikke har vært 
sta bil til gang til mors melk er stat ning (6, 7).

I 1970-åre ne ble Nes tlé boi kott et på grunn av uetisk mar keds fø ring 
av mors melk er stat ning i fatt i ge land. Det re sul ter te blant an net i at 
Ver dens hel se or ga ni sa sjon lag de en ko deks for hvor dan mar keds -
føring av mors melk er stat ning skul le fore gå. I den står at mors melk-
er stat ning ikke skal mar keds fø res som et bed re al ter na tiv enn am-
ming, og at det ikke skal de les ut gra tis prø ver (8). Li ke vel skjer dett e 
i stor stil i lav inn tekts land. Hel se per so nell får pen ger fra pro du sen-
te ne for å dele ut va re prø ver til gra vi de. Pro du sen te ne lo ver at de res 
pro dukt skal gjø re bar net smar te re. Er man en lo jal kun de, får man 
kan skje el lers uopp nåe li ge go der, som en tre hjuls syk kel. Men det 
kos ter. I en rap port fra Redd Barna kan man lese om kvin ner som 
selv sul ter el ler ikke har mat til de eld re bar na, for di pen ge ne går til 
mors melk er stat ning (8).

Pro du sen te ne av mors melk er stat ning tje ner gode pen ger. Sal get 
har fem dob let seg de sis te 20 åre ne, ve sent lig mer enn det be folk-
nings veks ten skul le til si (8). Ol je fon det er den nest stør ste in ves to-
ren i Nes tlé, og Redd Barna leg ger nå press på dem for at de skal 
ut ø ve mer ak tivt ei er skap og stoppe den uetis ke mar keds fø rin gen  
av mors melk er stat ning. Det er et skritt i rik tig ret ning.

Når am ming har så åpen ba re hel se mes si ge kon se kven ser, bør det 
være et høyt pri ori tert fol ke hel se til tak å spre in for ma sjon om dett e  
i hele ver den. Når te ma et li ke vel ikke får sær lig mye opp merk som-
het, kan det kan skje skyl des at am ming til hø rer «kvin ne sfæ ren», 
med til hø ren de lav sta tus og pri ori tet.

En del av det å være mor er å ville gi bar net sitt det man me ner er 
det al ler bes te. Mød re i Norge hol der ut blø den de bryst vor ter og det 
som ver re er for å få til am min gen, og må de gi opp, er det ofte sårt. 
Mød re i lav inn tekts land sul ter for å få råd til mors melk er stat ning.  
Vi kan ikke god ta at en ky nisk in du stri fra tar sår ba re mød re mu lig -
heten til å ta et in for mert valg om hva som er best for seg og sitt barn.

MAR TI NE RO STAD MO
martine.rostadmo@tidsskriftet.no
(f. 1980) er lege og me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet.
Foto: Stur la son

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no
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Hvem skal kun ne til by  
svan ger skaps av brudd?
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De fles te svan ger skaps av brudd skjer nå ved me di ka-
men tell abort og ikke med ut skrap ning fra ute rus. Hvem 
bør kun ne til by slik be hand ling?

I 2009 hen vend te Norsk gy ne ko lo gisk for en ing seg til Hel se- og 
om sorgs de par te men tet med øns ke om at av ta le spe sia lis ter i gy ne-
ko lo gi skul le kun ne til by svan ger skaps av brudd. Hel se di rek to ra tet 
fikk opp dra get med å eva lu e re et prø ve pro sjekt. Stu di en av Devold 
Pay og med ar bei de re, som nå pub li se res i Tids skrif tet, er en del av en 
slik eva lue ring (1).

Stu di en vi ser at de fles te kvin ne ne som fikk me di ka men telt in du-
sert svan ger skaps av brudd hos av ta le spe sia list, var til fred se med 
be hand lin gen de fikk. De føl te seg tryg ge, og de ville an be fa le svan-
ger skaps av brudd in du sert hos av ta le spe sia list til and re. Stu di en 
om fatt et en li ten an del (n = 476) av de om lag 26 000 kvin ne ne som 
fikk ut ført abort i Norge i lø pet av stu die pe ri oden. Stu di ens del ta ge re 
var nok ikke re pre sen ta ti ve for alle som tok abort, men det er ikke 
grunn til å be tvi le re sul ta te ne. De fles te pa si en ter vil være for nøy de 
når de får be hand lin gen de øns ker seg hos en lege som de vel ger selv.

Mer enn 80 % av alle svan ger skaps av brudd fore går nå med me di-
ka men tell be hand ling og ikke med ut skrap ning fra ute rus, som 
tid li ge re var det van lig ste (2). Det er også blitt van lig at abort be hand-
lin gen ini tie res på sy ke hus, og at pa si en ten der ett er rei ser hjem. 
Sel ve abor ten skjer hjem me.

En stu die om hjem me abort ini ti ert ved Kvin ne kli nik ken, Ul le vål 
sy ke hus i 2006 (3) vis te til sva ren de re sul ta ter som Devold Pay og 
med ar bei de re pre sen te rer. Kvin ner ser der for ut til å være for nøy de 
med at sel ve svan ger skaps av brud det skjer hjem me, en ten be hand-
lin gen er ini ti ert på sy ke hus el ler hos av ta le spe sia list.

Uav hen gig av hvor be hand lin gen blir ini ti ert, er det sy ke hu se ne 
som har an sva ret for be hand ling av kvin ner som får be ty de li ge 
kom pli ka sjo ner ett er et svan ger skaps av brudd. Sy ke hu se ne må også 
kun ne sva re på hen ven del ser fra pa si en te ne uten for van lig ar beids-
tid. Da kan det være en for del å ha pa si ent jour na len til gjen ge lig, noe 
man ikke all tid har, der som pa si en ten har vært be hand let uten for 
sy ke hu set.

Devold Pay og med ar bei de re be rø rer i li ten grad øko no mis ke, 
hel se fag li ge el ler ju ri dis ke av vei nin ger som er vik ti ge for om abort-
be hand ling hos av ta le spe sia list skal bli et per ma nent be hand lings-
til bud. At pa si en ten er for nøyd er selv sagt vik tig, men det er ikke  
det vik tig ste ar gu men tet for å ut vi de et al le re de ek si ste ren de abort-
be hand lings til bud. Abort ra te ne er fal len de, og, så vidt jeg vet, har 
sy ke hu se ne god ka pa si tet til slik be hand ling (2).

Util strek ke lig be hand lings ka pa si tet på sy ke hu se ne er der for ikke 
et ar gu ment for at av ta le spe sia lis ter skal få ut fø re me di ka men tell 
abort. I Norge dek ker det off ent li ge ut gif te ne knytt et til gra vi di tet, 
også abort be hand ling. Hvis av ta le spe sia lis ter skal til by abort -

behand ling, vil det kun ne øke de off ent li ge kost na de ne med mind re 
sy ke hu se nes ut gif ter til slik be hand ling blir re du sert.

Abort er ikke bare abort. Be hand lin gen ved svan ger skaps av brudd 
in klu de rer un der sø kel ser for sek su elt over før ba re syk dom mer og 
rhe sus-an ti stoff er, im mu ni se ring med anti-D-immunoglobulin og 
pre ven sjons vei led ning, i til legg til til bud om pre ven sjon. Abort -
søken de kvin ner har også krav på in for ma sjon om al ter na ti ver til 
abort (4). Abor ter skal mel des Abort re gis te ret (5), og abort lo ven skal 
for val tes (4).

Sen tra li se ring av pa si ent be hand ling gjør det ofte lett e re å etab le re 
ru ti ner og sik re god be hand lings kva li tet. I Eng land, hvor spe sia lis ter 
uten for sy ke hus har over tatt en stor del av abort be hand lin gen, er 
det fag li ge an sva ret for å sik re alle kvin ner god og opp da tert abort-
be hand ling blitt pul ve ri sert (pro fes sor Les ley Re gan, Pre si dent of the 
Royal Col le ge of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), fore drag 
ved RCOG’s Word Congress, Sin ga po re 2018).

Bio tek no lo gi lo ven om fos ter dia gnos tikk med ul tra lyd i før s te 
tri mes ter av svan ger ska pet tol kes ulikt av gy ne ko lo ger (6). Det kan 
være van ske lig å skille mel lom ul tra lyd som ledd i den al min ne li ge 
svan ger skaps om sor gen, og ul tra lyd som fos ter dia gnos tikk (7). Mis-
ten ke lig funn på fos te ret kan ska pe engs tel se hos den gra vi de. Kan 
det bli for kort vei fra mis ten ke li ge ul tra lyd funn til selv be stemt 
abort der som kvin nens lege har både ul tra lyd og abort pil ler?

Be hov for dis kre sjon og økte valg mu lig he ter har vært ar gu men ter 
for å til by abort be hand ling hos av ta le spe sia list. Be ho vet for dis kre-
sjon er kan skje stør re for kvin ner som bor der hvor alle kjen ner alle, 
enn for kvin ner som bor i en by. Av ta le spe sia lis ter i gy ne ko lo gi er 
skjevt geo gra fisk for delt. Skal kvin ner fra gris grend te strøk kun ne få 
vel ge abort be hand ling hos av ta le spe sia list i by strøk og også få dek-
ket rei se og opp hold dit? Og vi de re, skal spe sia lis ter uten off ent lig 
av ta le kun ne til by abort? Skal de i så fall kun ne ta be ta ling av pa si en-
ten? Norge har en svært li be ral abort lov giv ning sam men lig net med 
man ge and re land. Skal ut len din ger kun ne til bys abort be hand ling 
hos av ta le spe sia lis ter i Norge hvis de be ta ler selv?

I dag skal abor ter fore gå på sy ke hus iføl ge abort lo ven (4). Hel se- 
og om sorgs de par te men tet ga spe si ell til la tel se til å gjen nom fø re 
prø ve pro sjek tet med abort be hand ling hos av ta le spe sia list. Hvor vidt 
abort lo ven kan tol kes dithen at av ta le spe sia lis ter skal kun ne til by 
abort i frem ti den, kre ver an ta ke lig for ny et vur de ring av lo ven. Mu li-
gens må abort lo ven end res. Stu di en til Devold Pay og med ar bei de re 
gir grunn til å tro at pa si en ter vil være for nøy de med abort hand ling 
hos av ta le spe sia list, og at de ikke vil opp le ve fle re kom pli ka sjo ner 
enn om de had de vært be hand let på sy ke hus. Fle re vik ti ge spørs mål 
bør imid ler tid drøf tes for å kun ne ta en god be slut ning om hvem 
som skal kun ne til by abort i frem ti den.
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Bru ken av sy ke hus øker jo nær me re man er døds tids-
punk tet. Bør vi pri ori te re be hand ling av pa si en te ne i de 
sis te le ve å re ne la ve re el ler høy ere enn i dag?

Elstads og Reinertsens un der sø kel se av sy ke hus inn leg gel ser de sis te 
le ve å re ne be kref ter tid li ge re forsk ning som vi ser at bruk av hel se tje-
nes ter øker jo nær me re man er døds tids punk tet (1). De fles te vil nok 
mene at dett e er slik det bør være. Stu di en rei ser li ke vel to vik ti ge 
spørs mål: Er det ri me lig at sy ke hus bru ken i li vets slutt fa se er la ve re 
hos eld re enn hos yng re grup per? Og bur de vi pri ori te re be hand ling 
i sis te le ve år an ner le des enn i dag?

I stu di en, som nå pub li se res i Tids skrif tet, har Elstad og Rei nert sen 
sett på inn leg gel ser i so ma tis ke sy ke hus for in di vi der i al de ren 56�–�95 
år som døde i 2011. De fant at an tal let inn leg gel ser de sis te tre le ve -
åre ne var høy ere i la ve re enn i høy ere al ders grup per. Fær rest inn leg-
gel ser had de per so ner i al ders grup pen over 85 år. Al ders dis kri mi ne-
ring er en mu lig for kla ring på den ne for skjel len, men nep pe den 
vik tig ste (2). De gam le, og sær lig de eld ste gam le, har tro lig et la ve re 
sy ke hus for bruk i li vet slutt fa se for di de får be hand ling i sy ke hjem  
i ste det. Dess ver re fin nes det ikke gode re gis ter data om pleie tje nes-
tens kost na der, dia gno ser og pro duk ti vi tet. Dett e er over ras ken de 
for di kost na de ne fra kom mu ne nes pleie tje nes te i 2017 ut gjor de hele 
100 mil li ar der kro ner av hel se tje nes tens to tal kost nad på 342 mil li ar-
der (3). Til sam men lig ning har vi om fatt en de re gist re og be ty de lig 
forsk ning på spe sia list hel se tje nes ten som sam me år kos tet 137 mil -
liar der, hvor av so ma tis ke sy ke hus sto for om lag 104 mil li ar der. 
År sa ken til at gam le i sis te le ve år leg ges sjeld ne re inn på sy ke hus 
enn yng re kan også være at pa si en te nes eget øns ke om ak tiv dia-
gnos tikk og be hand ling av tar med øken de al der. En de lig må le ge ne 
ta hen syn til at dia gnos tikk og be hand ling hos gam le kan in ne bæ re 
mind re eff ekt og stør re ri si ko.

En al ter na tiv for kla ring på al ders eff ek ten kan være at da gens 
gam le til hø rer fød sels ko hor ter med mind re krav og for vent nin ger 
til hel se tje nes ten enn dem som er født se ne re. Tall fra Tromsø-un der-
sø kel sen vi ser at bru ken av sy ke hus po li kli nikk er høy ere i al ders-
grup pen 40�–�49 enn hos dem over 70, selv om sy ke lig het og dø de lig-
het er langt høy ere i sist nevn te al ders grup pe (4). Sli ke ko hort eff ek-
ter vil i frem ti den kun ne føre til re la tivt stor øk ning i ett er spør se len 
ett er hel se tje nes ter når da gens mid del ald ren de går over i en livs fa se 
med høy sy ke lig het og dø de lig het.

Der som man «over sett er» Elstads og Reinertsens inn leg gel ses tall til 
res surs bruk, vil man se at kost na de ne øker nes ten eks po nen ti elt frem 
mot døds tids punk tet. Hel se tje nes ter for men nes ker i sitt sis te le ve år 
ut gjør om trent 10 % av de to ta le kost na de ne i hel se ve se net (5). I 2014 

kos tet en gjen nom snitt lig kreft pa si ent ca. 300 000 kro ner i spe sia list-
hel se tje nes ten i sis te le ve år (6). Dersom Beslutningsforum skulle 
vurdere behandling siste leveår etter samme kriter som legemidler, 
ville beslutningen nokså sikkert bli avslag. Iso lert sett kan alt så tal le ne 
tyde på at sam fun net bru ker for mye på pa si en ter i li vets slutt fa se.

Når 8 % av alle pa si en ter som dør av kreft, får kje mo te ra pi mind re 
enn åtte uker før døds tids punk tet, kan det være grunn til å spør re 
om vi har en viss over be hand ling (6). Imid ler tid må vi ikke glem me 
at pa si en te ne ofte er al vor lig syke, man vet ikke hvor len ge de kan 
leve, og of test hel ler ikke hvor mye be hand lin gen kan for len ge li vet.

I kon trast til Pri ori te rings mel din gens prin sip per og Be slut nings-
fo rums prak sis står forsk ning som ty der på at både pa si en ter og 
på rø ren de verd sett er dia gnos tikk og be hand ling høyt i sis te le ve år 
(7). For kla rin gen er sim pelt hen at håp, om sorg og ver dig het også 
be tyr mye for folks verd sett el se av hel se tje nes ter. Be slut nings fo rums 
kri tis ke vur de ring av le ge mid ler bør ut vi des til res ten av hel se tje nes-
ten, men hel se tje nes ter sis te le ve år er ikke nød ven dig vis det rett e 
ste det å be gyn ne når man vil ut vi de det kri tis ke blik ket.

I 2016 var det 40 880 døds fall i Norge, og an tal let år li ge døds fall 
ven tes å øke med mer enn 15 % frem mot 2030 (8). Dett e in ne bæ rer 
nød ven dig vis økt ett er spør sel ett er hel se tje nes ter, ikke minst der som 
de mid del ald ren des for vent nin ger til hel se tje nes ten ved va rer å være 
så høye som nå. Sam ti dig vil vi sann syn lig vis få nye og kost ba re dia-
gnos tikk- og be hand lings me to der i frem ti den. Med da gens bud sjett-
vekst på 1�–�3 % i hel se tje nes ten (3) vil ett er spør sels pres set øke om ikke 
det iverk sett es mott il tak. Mu lig he te ne for sli ke til tak er fle re. Stor tin-
get kan ved ta at noen ty per dia gnos tikk og be hand ling ikke skal 
til bys i den off ent li ge hel se tje nes ten. Et al ter na tiv er å øke re al veks-
ten i hel se tje nes te bud sjett et. En tred je vei er å end re må ten man 
pro du se rer hel se tje nes ter på – kort sagt å fort sett e eff ek ti vi se rin gen.

Ved sal de rin gen av stats bud sjett et både for 2016 og 2017 re du ser te 
Stor tin get spe sia list hel se tje nes tens bud sjett i for hold til det opp rin-
ne li ge for slaget sim pelt hen ved å anta stør re eff ek ti vi se ring i sy ke-
hu se ne. Er fa rin gen ty der alt så på at Stor tin get først og fremst vil 
vel ge eff ek ti vi se ring som svar på økt ett er spør sel. Det vil bety sto re 
ut ford rin ger for både pa si en ter og hel se per so nell.
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Veien ut av en spiseforstyrrelse – hva var til hjelp? 
Ny rapport fra en Bruker Spør Bruker-undersøkelse

Vi har gleden av å dele vår nylig utgitte rapport, som vi håper kan bidra til økt forståelse 
og kunnskap om tilfriskningsprosesser ved spiseforstyrrelser – sett fra et brukerperspektiv. 

Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) har i samarbeid med 
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og UiT, Norges Arktiske Universitet gjennomført 
en Bruker Spør Bruker-undersøkelse for å kartlegge hva personer som selv har hatt en 
spiseforstyrrelse opplevde som viktig for sin tilfriskningsprosess før, under og etter avsluttet 
behandling. 

Målgruppen er fagpersoner som møter denne pasientgruppen, pårørende og de som selv 
har en spiseforstyrrelse. Rapporten er delt inn i tre kapitler med underoverskrifter som 
retter seg mot de ulike målgruppene. Hvert kapittel avsluttes med anbefalinger basert på 
deltakernes tilbakemeldinger. 

Mange pasienter kan ha 
vanskelig for å formulere/
uttrykke sine behov for 
hjelp i de ulike fasene i 
tilfriskningsprosessen. 
Fagpersoner må forholde seg til 
pasienter med svært ulike typer 
spiseforstyrrelser og problemer. 

Denne rapporten kan bidra 
til å fremme en effektiv 
helsekommunikasjon, og 
således kunne være et godt 
utgangspunkt for gode spørsmål 
til enkeltpasienter.  

Rapporten er tilgjengelig for 
gratis nedlasting og bestilling, 
på www.nettros.no. 

Juni Raak Høiseth / Annika Alexandersen / Gunn Pettersen

HVA VAR TIL HJELP?
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Svan ger skaps- 
om sor gen må være 
kunn skaps ba sert

Takk til Bjørn Ba cke for å løf te frem og in vi-
te re til de batt om de nye ret nings lin je ne for 
svan ger skaps dia be tes (1).

Han re pre sen te rer i den ne de batt en en 
kri tisk stem me fra spe sia list hel se tje nes tens 
rek ker, og vi hå per nå at and re vil kjen ne sin 
be sø kel ses tid og del ta i de batt en. Både Le ge-
for en in gen (2) og Norsk for en ing for all-
menn me di sin (3) har le vert grun di ge fag li ge 
ar gu men ter og for slag til end ring av ret-
nings lin jen, uten at dett e har blitt tatt hen-
syn til. Det all menn me di sins ke fag mil jø et 
har blant an net for mid let be kym ring for et 
svakt kunn skaps grunn lag og den mas si ve 
sy ke lig gjø rin gen som ret nings lin jen leg ger 
opp til (4, 5). En ret nings lin je som in ne hol-
der fle re «sva ke an be fa lin ger» øker også 
fa ren for dår lig ett er le vel se og der med 
 stør re va ria sjon i prak sis. Norsk for en ing for 
all menn me di sin har tid li ge re be mer ket at 
det er uhel dig at Hel se di rek to ra tet ikke har 
sør get for at ar beids grup pa fav net fag folk 
fra uli ke fag mil jø er og stør re geo gra fisk 
re pre sen ta sjon for å sik re at et bredt fag -
miljø har blitt hørt. Vi me ner det er uklokt 
ikke å ha sik ret seg bred for ank ring i det 
all menn me di sins ke fag mil jø et, hvor for valt-
ning og im ple men te ring av ret nings lin jen  
i pri mær hel se tje nes ten fore går. Skal en 
na sjo nal ret nings lin je få den nød ven di ge 
le gi ti mi tet i fag mil jø et og blant pub li kum, 
må både ret nings lin jen og de som har pro-
du sert den ne tåle at den dis ku te res i det 
off ent li ge rom. Vi hil ser der for de batt en 
vel kom men!
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er sek re ta ri ats le der Norsk for en ing for all menn-
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Nors ke ord ver sus 
 latins ke fag be gre per

P. Gjers vik og I. Ro scher skri ver at or det 
fø flekkreft bør er statt es med me la nom (1). 
Det med fø rer rik tig het at ord bru ket er  
i for and ring. At det ikke all tid er for del er  
en an nen sak.

Det er nær mest in gen som i dag kal ler 
pro sta ta for blæ re hals kjer te len, selv om det 
nors ke nav net be skri ver både be lig gen het 
og funk sjon på en mye bed re måte. Også 
or det falle syke, som for så vidt bare be skri-
ver en form for epi lep si, er bytt et ut med 
kram pe an fall og bru kes gan ske li ke ver dig 
som med epi lep si. Om dia be tes («flyte igjen-
nom») er så mye bed re enn suk ker sy ke til 
tross for at man kan for sø te nav net med 
hon ning sø te («mellitus») kan man trygt ha 
for skjel li ge me nin ger om. Fø flekkreft be skri-
ver på en glim ren de måte for skjel len mel-
lom en nor mal fø flekk og en me la nom, noe 
pa to lo ge ne ofte er bed re i enn både der ma-
to lo ger og all menn le ger. Jeg er enig i at man 
med for del kan bru ke fag be gre per i fag spesi-
fik ke sam men hen ger. Men det er nok en 
kunst i seg selv å for kla re fa get til lek folk, 
slik at de for står hva slags syk dom de har og 
hvil ken be hand ling som kan gi dem et godt 
liv. Det me ner jeg er lett e re på norsk enn på 
la tin el ler gresk. Det er det ikke så man ge av 
– selv blant fag folk – som for står.

OLAF BER GER
olaf-be@online.no
er all menn le ge.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.
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P. GJERS VIK & I. RO SCHER SVA RER
Valg av ord er vik tig. Det kan være van ske lig 
å for kla re me di sins ke for hold til lek folk. 
Nors ke ord er van lig vis å fore trek ke frem for 
la tins ke og gres ke. Så langt er Ber ger og vi 
eni ge.

Vi er der imot ueni ge med Ber ger om at 
«fø flekkreft på en glim ren de måte be skri ver 
for skjel len mel lom en nor mal fø flekk og en 
me la nom». Tvert imot me ner vi at or det 
fø flekkreft til slø rer det fak tum at de fles te 
me la no mer opp står fra hud uten for fø flek-
ker og av vi ker i ut se en de fra fø flek ker. Or det 
frem mer en fore stil ling om at fø flek ker er 
for sta di er til me la nom. Dett e ska per hel se-
angst og unø dig lege søk ning.

Ut vik lin gen i ord bruk fra suk ker sy ke til 
dia be tes og blæ re hals kjer tel til pro sta ta har 
vært grad vis. I en over gangs pe ri ode kan  
det fore truk ne or det bru kes med det gam le 
i pa ren tes, i dett e til fel let slik: me la nom 
(fø flekkreft).

PET TER GJERS VIK
petter.gjersvik@medisin.uio.no
er pro fes sor ved Institutt for kli nisk me di sin ved 
Uni ver si te tet i Oslo.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

ING RID RO SCHER
er over le ge ved sek sjon for hud syk dom mer ved 
Oslo uni ver si tets sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

Kli nisk nev ro fy sio - 
lo gi ved mis tan ke  
om bo tu lis me

Vi tak ker Holmberg og med ar bei de re for  
en in ter es sant pre sen ta sjon av en kri tisk  
syk pa si ent med bo tu lis me (1).

Dett e er en po ten si elt livs tru en de nev ro-
mus ku lær syk dom hvor det er vik tig å kom-
me i gang med antitoksinbehandling tid-
ligst mu lig. Det kan imid ler tid være van ske-
lig å skille bo tu lis me kli nisk fra and re til-
stan der med al vor li ge, raskt pro gre die ren de 
slap pe pa re ser, som for eks em pel akutt e 

im mun be tin ge de nevropatier (Guillain-
Barrés syn drom/Miller-Fishers syn drom)  
og myastene syn dro mer. Hos den be skrev ne 
pa si en ten var man så le des i tvil om det var 
bo tu lis me el ler Guillain-Barrés syn drom.

Vi øns ker å på pe ke at an be fal te nev ro -
fysiolo gis ke til leggs un der sø kel ser som gir 
av gjø ren de dia gnos tisk in for ma sjon ved 
nev ro mus ku læ re til stan der ikke er nevnt  
i ar tik ke len. EMG-nev ro gra fi, repetetiv ner ve-
sti mu le ring (un der sø kel se av de kre ment/
in kre ment) og enkeltfiberelektromyografi 
er sen tra le verk tøy i dia gnos tikk av ak tu el le 
diff e ren si al dia gno ser hos kri tisk syke 
 pa  sien ter med utt alt svak het (2), in klu dert 
der det er mis tan ke om bo tu lis me (3).

Dis se un der sø kel se ne er imid ler tid tek-
nisk kre ven de og bør ut fø res av spe sia list  
i kli nisk nev ro fy sio lo gi, noe som ide elt sett 
bør fin nes ved alle sy ke hus med nev ro lo gisk 
av de ling (4, 5). Det er dess ver re man gel på 
slik kom pe tan se ved fle re av lan dets sy ke-
hus, og det er der med for ståe lig at man ikke 
had de mu lig het til å ut fø re sli ke un der sø kel-
ser i dett e til fel let. Det er li ke vel uhel dig at 
an be fal te dia gnos tis ke me to der (3) ikke 
nev nes i en spal te som he ter «Noe å lære av».

INGE PET TER KLEG GE TVEIT
ingepetter@yahoo.com
er lege i spe sia li se ring ved Sek sjon for kli nisk 
 nev ro fy sio lo gi, Nev ro lo gisk av de ling, Oslo uni ver-
si tets sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

SIS SEL LØ SETH
er sek sjons over le ge ved Kli nisk nev ro fy sio lo gisk 
sek sjon, Nevro-, hud- og rev ma to lo gisk av de ling, 
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

KRIS TIN ØRSTAVIK
er sek sjons over le ge ved Sek sjon for sjeld ne nev ro-
mus ku læ re til stan der, Nev ro lo gisk av de ling, Oslo 
uni ver si tets sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

TOM EI CHE LE
er spe sia list i kli nisk nev ro fy sio lo gi ved Kli nisk 
nev ro fy sio lo gi, Nev ro lo gisk av de ling, Hau ke land 
uni ver si tets sy ke hus.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.
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M. HOLMBERG  
OG MED AR BEI DE RE SVA RER
Tu sen takk til Kleg ge tveit og med ar bei de re 
for et sær de les vik tig inn spill. Nev ro fy sio -
logisk til leggs un der sø kel se bur de selv sagt 
vært nevnt som ledd i dis ku sjo nen av den 
dia gnos tis ke pro ses sen rundt vår pa si ent. 
Ved vårt sy ke hus har vi dess ver re ikke nev ro-
fy sio lo gisk la bo ra to ri um og der med ikke 
til gang på dis se un der sø kel se ne. Våre pa sien -
ter hen vi ses til sy ke hus med til gang på sli ke 
til leggs un der sø kel ser. Det er et øns ke at 
dett e til bu det byg ges opp ved fle re sy ke hus.

MAR TE HOLMBERG
marte.holmberg@siv.no
er over le ge ved In fek sjons sek sjo nen, Me di sinsk 
kli nikk, Sy ke hu set i Vestfold.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

SIV BOH NE KROG SETH
er sek sjons over le ge ved slag en he ten, Nevroseksjo-
nen, Me di sinsk kli nikk, Sy ke hu set i Vestfold.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

NILS GRU DE
er over le ge ved Mik ro bio lo gisk av de ling, Kli nikk 
me di sinsk dia gnos tikk, Sy ke hu set i Vestfold.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.

KARL-AN DRÉ WIAN
er av de lings sjef ved Ane ste sio lo gisk av de ling, 
 Kir ur gisk kli nikk, Sy ke hu set i Vestfold.
In gen opp gitt e in ter es se kon flik ter.
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Et sped barn med kul på hal sen
Sver re Mor ten Zahl  
sverre.morten.zahl@helse-mr.no,  
Ca mil la Jø sok Nybø,  
Ka ren Rei stad Sal berg
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I Tids skrif tet nr. 7/2018 s. 657 skal det i sis te 
av snitt, lin je 6, stå: his to lo gi bil det.

Vi be kla ger fei len, den er rett et på nett.



Creon 10 000 «Mylan Healthcare Norge AS»
Creon 25 000 «Mylan Healthcare Norge AS»
Creon 40 000 «Mylan Healthcare Norge AS»
Fordøyelsesenzymer. ATC-nr.: A09A  A02
ENTEROKAPSLER: Creon 10 000: Hver enterokapsel inneh.: Pankreatin tilsv. lipase 10 000 Ph.Eur. enh., amylase 8000 Ph.Eur. enh., protease 600 Ph.Eur. enh., hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksider (E 172). ENTEROKAPSLER: Creon 25 000: Hver 
enterokapsel inneh.: Pankreatin tilsv. lipase 25 000 Ph.Eur. enh., amylase 18 000 Ph.Eur. enh., protease 1000 Ph.Eur. enh., hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksider (E 172). ENTEROKAPSLER: Creon 40 000: Hver enterokapsel inneh.: Pankreatin tilsv. lipase 
40 000 Ph.Eur. enh., amylase 25 000 Ph.Eur. enh., protease 1600 Ph.Eur. enh., hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksider (E 172). Indikasjoner: Eksokrin pankreasinsuffisiens med malabsorpsjon hos barn og voksne, ofte assosiert med, men ikke begrenset til 
kronisk pankreatitt, cystisk fibrose, pancreas cancer, pankreaskirurgi, gastrektomi, akutt pankreatitt, gastrointestinal bypassoperasjon (f.eks. Billroth II gastroenterostomi), obstruksjon i gallekanalene eller den felles gallegangen (f.eks. fra neoplasma) og/
eller Shwachman-Diamonds syndrom. Dosering: Tilpasses individuelt avhengig av vekt, grad av fordøyelsesforstyrrelse, sykdommens alvorlighetsgrad, kontroll av steatoré, samt sammensetningen av kosten (spesielt fettinnhold) og opprettholdelse av god 
ernæringsmessig status. Pasienten bør ikke avslutte behandlingen uten avtale med lege, og rapportere om steatoré og gastrointestinale problemer, da det er mulig at dosering må endres. Mange pasienter må ta preparatet resten av livet. Cystisk fibrose: 
De fleste pasientene bør ikke overstige 10 000 lipaseenheter/kg kroppsvekt/dag eller 4000 lipaseenheter/gram fettinntak. Voksne, ungdom og barn >4 år: Bør starte med 500 lipaseenheter/kg/måltid. Barn <4 år: Bør starte med 1000 lipaseenheter/kg/
måltid. Tilstander assosiert med eksokrin pankreasinsuffisiens ekskl. cystisk fibrose: Den nødvendige dosen for et måltid varierer fra ca. 25 000-80 000 Ph.Eur.-enheter lipase som tilsvarer 1-3 kapsler av Creon 25 000 for et måltid, og halvparten av den 
individuelle dosen ved mellommåltider. Ved høye doser kan Creon 40 000 anvendes. Administrering: Det er viktig å sikre tilstrekkelig væsketilførsel hele tiden, spesielt i perioder med økt væsketap. Utilstrekkelig væsketilførsel kan forverre forstoppelse. 
Kapslene bør tas under eller umiddelbart etter mat. Skal svelges hele med mye væske. Skal ikke tygges eller knuses. Ved svelgebesvær (f.eks. hos småbarn og eldre) kan kapslene åpnes forsiktig og minimikrosfærene blandes med syrlig, myk mat (pH <5,5) 
som ikke krever tygging, f.eks. eplemos eller yoghurt. Minimikrosfærene kan også ev. blandes med syrlig væske som fruktjuice (pH <5,5), f.eks. eple-, appelsin- eller ananasjuice. Enhver blanding av minimikrosfærene med mat eller væske må anvendes 
umiddelbart og ikke lagres. Knusing eller tygging av minimikrosfærene, eller blanding med mat eller væske med pH >5,5 kan ødelegge beskyttelseslaget. Dette kan resultere i tidlig utslipp av enzymer i munnhulen og føre til redusert effekt og irritasjon 
av slimhinnene. Det er derfor viktig at ikke noe av legemiddelet forblir i munnen. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Dårlig tarmpassasje (strikturer) i nedre del av tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende 
kolonopati) er rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som tar høye doser pankreatinprodukter. Uvanlige abdominale symptomer eller forandringer i abdominale symptomer bør likevel vurderes medisinsk for å utelukke muligheten for tarmskader, 
særlig hvis pasienten tar mer enn 10 000 enheter lipase/kg/dag. Graviditet, amming og fertilitet: Bør gis i doser som gir tilstrekkelig god ernæring ved bruk hos gravide og ammende. Graviditet: Liten erfaring ved bruk under graviditet. Forsiktighet bør 
utvises ved forskrivning til gravide. Amming: Kan brukes ved amming da det ikke forventes effekt på diende barn. Bivirkninger: De vanligste er milde til moderate gastrointestinale forstyrrelser som vanligvis er assosiert med den underliggende sykdom-
men. Svært vanlige ( 1/10): Gastrointestinale: Magesmerter. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, forstoppelse, utspilt mage og diaré. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Hud: Utslett. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Dårlig 
tarmpassasje (strikturer) i nedre del av tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende kolonopati) er rapportert hos pasienter med cystisk fibrose som bruker høye doser av pankreatinpreparater. Hud: Kløe og elveblest. Immunsystemet: Hypersensitivitet 
(anafylaktiske reaksjoner) og allergiske reaksjoner. Overdosering/Forgiftning: Overdreven bruk av pankreatin kan forårsake hyperurikosuri og hyperurikemi. Se Giftinformasjonens anbefalinger for digestiva, inkl. enzymer A09. Egenskaper: Klassifisering: 
Multienzymer (lipase, amylase, protease). Virkningsmekanisme: Substitusjon av naturlige fordøyelsesenzymer. Pankreaslipase spalter fett via monoglyserider og frie fettsyrer. Pankreasenzymene amylase og protease spalter karbohydrater og proteiner til 
mindre enheter (di- og monosakkarider, oligopeptider og aminosyrer). Inneholder pankreatin utvunnet fra svin formulert som enterodrasjerte (syreresistente) minimikrosfærer i en gelatinkapsel. Kapselen løses raskt i magen og frigjør rikelig med mini-
mikrosfærer. Dette multidoseprinsippet er konstruert for å oppnå god blanding og magetømming med chymus, samt etter frisetting, en god distribusjon av enzymer inne i chymus. Når minimikrosfærene når tynntarmen, løses drasjeringen raskt (ved 
pH >5,5), og dermed frisettes enzymene med lipolytisk, amylolytisk og proteolytisk aktivitet for å sikre fordøyelse av fett, stivelse og proteiner. Nedbrytningsproduktene av pankreatin absorberes deretter direkte eller hydrolyseres ytterligere av intestinale 
enzymer. Pakninger og priser: Creon 10 000: 100 stk.1 (boks) kr *. Creon 25 000: 100 stk.1 (boks) kr *. Creon 40 000: 100 stk.1 (boks) kr *. Refusjon: 1A09A  A02_12 Multienzymer (Lipase, Protease etc.) Refusjonsberettiget bruk: Sekretorisk pankrea-
sinsuffisiens med malabsorpsjon, cystisk fibrose

Mylan Healthcare Norge AS 
Tel: 66 75 33 00

Refusjonskode: 
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
D99 Intestinal malabsorbsjon - E84 Cystisk fibrose -
D99 Postoperativ malabsorbsjon IKA - K90 Intestinal malabsorpsjon -
T99 Cystisk fibrose - K91.2 Postoperativ malabsorpsjon, ikke klassifisert annet sted -

Vilkår: Ingen spesifisert.
Sist endret: 22.02.2018

Basert på SPC godkjent  
av SLV: 06.02.2018

*  Det er fri prisfastsettelse for 
pakninger som selges uten 
resept, og maksimal utsalgspris 
kan derfor ikke angis.

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO. 2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse 
for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis. 3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe. Creon 25 000, ENTEROKAPSLER: Creon 40 000, ENTEROKAPSLER:

Norsk veileder for diagnostikk og 
 behandling av kronisk pankreatitt.
Veilederen viser til at vanlig dosering av fordøyelses-
enzymer for et stort måltid (frokost, lunsj og middag) 
skal være 40 000-80 000 IE lipaseenheter. Til små mål-
tider er dosen 25 000 - 40 000 IE lipaseenheter. Videre 
viser veilederen til at doseringen bør individuelt tilpasses 
pasientens  kostvaner og at høyere doser kan være 
 nødvendig i enkelte tilfeller.¹

Og, Creon 40 000 er igjen tilgjengelig!

Indikasjon- og sikkerhetsinformasjon: 
Indikasjoner: Eksokrin pankreasinsuffisiens med malabsorpsjon hos barn og 
voksne, ofte assosiert med, men ikke begrenset til kronisk pankreatitt,cystisk 
fibrose, pancreas cancer, pankreaskirurgi, gastrektomi, akutt pankreatitt, 
gastrointestinal bypassoperasjon (f.eks. Billroth II gastroenterostomi), 
 obstruksjon i gallekanalene eller den felles gallegangen (f.eks. fra neoplasma), 
og/ eller Shwachman- Diamonds syndrom.Bivirkninger: De vanligste er milde 
til moderate gastrointestinale forstyrrelser som vanligvis er assosiert med den 
underliggende sykdommen.Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholds-
stoffene. Forsiktighetsregler: Dårlig tarmpassasje (strikturer) i nedre del av 
tynntarm/blindtarm og tykktarm (fibroserende kolonopati) er rapportert hos 
pasienter med cystisk fibrose som tar høye doser pankreatinprodukter. 
Uvanlige abdominale symptomer eller forandringer i abdominale symptomer 
bør likevel vurderes medisinsk for å utelukke muligheten for tarmskader, 
særlig hvis pasienten tar mer enn 10 000 enheter lipase/kg/dag.

Ref. 1: Særtrykk av Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt, NGF-Nytt nr 4. – Desember 2016, side 3

CREON 40 000 ER IGJEN TILGJENGELIG! 

40 000 – 80 000 IE pr hovedmåltid1

CRE-2017-0306
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En al ter na tiv tre enig het

Hvem bæ rer an sva ret for at  
le ge mid del fel tet er i ferd med  
å havne i et ufø re?

I en re dak sjo nell le der ar tik kel i Tids skrif tets 
pås ke num mer be skri ver me di sinsk re dak tør 
Geir Jacobsen hvor dan en «uhel dig tre enig-
het» be stå en de av en ga sjer te le ger, på gå en de 
pa si ent or ga ni sa sjo ner og en off en siv le ge-
mid del in du stri, med me di e ne som kla kø rer, 
kan «vir ke som mot kref ter i ar bei det for en 
kunn skaps ba sert me di sin» (1). Jeg sy nes at 
man i le der ar tik ke len langt på vei rett er 
ba ker for smed. Hvem vil ha be hand len de 
le ger som ikke er pa si en te nes tals per so ner, 
og som ikke vil sik re sine pa si en ter den 
bes te og mest virk som me be hand lin gen?  
Og hva er vit sen med en pa si ent or ga ni sa-
sjon som ikke ta ler sine med lem mers sak?  
I le der ar tik ke len eks em pli fi se res ar gu men-
ta sjo nen med det nye og dyre le ge mid let 
nusinersen (Spin ra za®), som så langt er det 
enes te do ku men ter te te ra pi al ter na ti vet ved 
den sjeld ne og svært al vor li ge nev ro de ge ne-
ra ti ve syk dom men spi nal mus kel at ro fi. Vi 
kan være eni ge om at pri sen er ublu og at 
eff ekt stør rel sen av nusinersen er li ten (2), 
men på bak grunn av syk dom mens dyst re 
pro gno se er dett e ar gu men ter uten sær lig 

vekt for dem som står midt i det. Pa si en te ne, 
de res på rø ren de og de be hand len de le ge ne 
for tje ner hon nør når de kjem per for bed re 
be hand ling. De på rø ren des in ter es se or ga ni-
sa sjo ner har dess uten bi dratt til å fi nan si e re 
ut vik lin gen av nusinersen, og pa si en te ne 
har stilt opp som fri vil li ge utprøvere av et 
nytt te ra pi prin sipp vi så langt har mi ni mal 
er fa ring med (3).

Et al ter na tivt per spek tiv
I mitt hode er det mer kon struk tivt og vir ke-
lig hets nært å for stå sam fun nets le ge mid del-
re gu le ren de me ka nis mer som en vekt arm 
hvor vi i den ene en den fin ner den kom mer-
si el le far ma søy tis ke in du stri en og i den 
and re våre po li tis ke myn dig he ter. Gren se-
snitt et dem imel lom ut gjø res av le ge mid del-

myn dig he te ne, hvor vi fin ner den ame ri-
kans ke Food and Drug Ad mi ni stra tion, EUs 
Eu ro pean Medicines Agency og vårt eget 
Sta tens le ge mid del verk, for å nev ne noen. 
En for enk let og lo kal ver sjon av den ne vekt-
ar men er for søkt skis sert i fi gur 1.

Når vi nå en gang har over latt en så sen-
tral og uni ver sell opp ga ve som le ge mid del-
ut vik ling til pri va te kom mer si el le in ter es-
sen ter, er en ba lan sert ver sjon av den ne 
mo del len (fig 1a) det bes te vi kan håpe på. 
Pro ble met er at vekt ar men be fin ner seg i en 
til stand av per ma nent uba lan se, alt så slik 
som i fi gur 1b. Be slut nin ger og prak sis bik-
ker kro nisk over i de in du stri el le ak tø re nes 
fa vør, med de føl ger dett e har for både pro-
dukt ut valg, sik ker het og pri ser. Hva dett e 
fø rer til, spren ger plas sen jeg har til rå dig-
het, men det fin nes so li de ar gu men ter for at 
vi i før s te rek ke får le ge mid ler som en si dig 
er til pas set syk doms- og for tre de lig hets -
pano ra ma i den de len av ver den som har 
best be ta lings ev ne (4), at mid le ne tas i bruk 
før vi har til strek ke lig over sikt over de res 
eff ek ter og bi virk nin ger (5) og at de ofte er 
over pri set (6) – og noen gan ger (som i til fel-
let nusinersen) gro tesk over pri set (2).

In du stri en må hol des i øre ne
Hvor for er det slik at vekt ar men kon stant 
står i in du stri mo dus (fig 1b)? At de kom - 
mer si el le ak tø re ne har sø ke lys på egen 
bunn  linje er iso lert sett for ståe lig. Man ge  
av de pro ble me ne sa ken med nusinersen 
ak tua li se rer – og som tro lig kom mer til å gå 
fra vondt til ver re i ti den som kom mer – 
skyl des at våre po li tis ke og fag li ge myn dig-
he ter langt på vei ikke ev ner å iva re ta sitt 
kre ven de sam funns opp drag. Det sky tes for 
ofte fra hof ta, og noen gan ger so ves det også 
på vakt.

Sam men har vi for bru ker makt, og det er 
for meg ufor ståe lig at våre (og for så vidt 
også and res) po li ti ke re og re le van te fag eta-
ter ikke tar tak for å mo bi li se re og in ter na-
sjo na li se re den ne mak ten, slik at vi bed re 
kan sty re de kom mer si el le kref te ne. I ste det 
de mon stre res gang på gang ukla re gren se-

a

b

Statens  
legemiddelverk Politiske myndigheterIndustri

Statens  

legemiddelverk

Politiske myndigheter

Industri

Fi gur 1  Ba lan se- og makt for hold mel lom noen sen tra le ak tø rer på le ge mid del fel tet, a) ba lan sert ver sjon av mo del len,  
b) vekt arm i per ma nent uba lan se

«Hva er vitsen med en pasient- 
organisasjon som ikke taler 
sine medlemmers sak?»

«Det skytes for ofte fra hofta,  
og noen ganger soves det  
også på vakt»
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snitt mel lom ak tø re ne (7), man gel på trans-
pa rens i eva lue rin ge ne (2) og be slut nings-
veg ring – som i til ta ken de grad vir ker ideo-
lo gisk mo ti vert.

I le der ar tik ke len om ta les en le ge mid del -
indu stri som med den ene hån den be dri ver 
ag gres siv mar keds fø ring, og som med  
den and re strør om seg med mo te ord som 
 «in no va sjon» og «vel ferds tek no lo gi». Vi ser 
ut til å være eni ge om at sva da ge ne ra to ren 
ofte går varm (1). Jeg sav ner imid ler tid en 
dy pe re ana ly se av in du stri ens san ne ve sen. 

Slik den i dag er or ga ni sert, ut gjør den in ter-
na sjo na le far ma søy tis ke in du stri en ikke en 
del av løs nin gen, men en del av pro ble met 
(8, 9). På en slik bak grunn er det tan ke vek-
ken de at Le ge mid del in du stri for en in gens 
le der Ka ri ta Bekkemellem ny lig ble opp-
nevnt til sty ret for Fa kul tet for me di sin  
og hel se vi ten skap ved Nor ges tek nisk-na tur-
vi ten ska pe li ge uni ver si tet (1, 10). Jeg kan 
for stå at mitt hel se fa kul tet vil ha kon takt 
med in du stri og næ rings ut vik ling, men  
ikke hvor dan Bekkemellems kom pe tan se er 

ment å be ri ke uni ver si tets mil jø et. Og for alt 
jeg vet vil noen kan skje også mene at slikt 
kan sett e uni ver si tets sek to rens presumtivt 
uav hen gi ge rol le un der ytt er li ge re press?

LARS SLØR DAL
lars.slordal@ntnu.no
(f. 1955) er pro fes sor i far ma ko lo gi ved Nor ges tek-
nisk-na tur vi ten ska pe li ge uni ver si tet og over le ge 
ved Av de ling for kli nisk far ma ko lo gi, St. Olavs 
hos pi tal.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Xultophy «Novo Nordisk»

Langtidsvirkende insulinanalog + GLP-1-analog.                 ATC-nr.: A10A  E56
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml + 3,6 mg/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec 100 enheter (E), liraglutid 3,6 mg, glyserol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til 
injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk kontroll i kombinasjon med orale glukosesenkende legemidler, når disse alene eller kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller 
basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll (se SPC for tilgjengelige data for de ulike kombinasjonene).
Dosering: Administreres 1 gang daglig, når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis til samme tid hver dag. Administreres som dosetrinn. 1 dosetrinn inneholder insulin degludec 1 enhet og liraglutid 0,036 mg. Maks. 
daglig dose er 50 dosetrinn (insulin degludec 50 enheter og liraglutid 1,8 mg). Doseres iht. pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende plasmaglukose. 
Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller annen samtidig sykdom. Glemt dose: Anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseringsregime med 1 daglig 
dose. Det skal alltid gå minst 8 timer mellom injeksjonene. Gjelder også når administrering til samme tid hver dag ikke er mulig. Ved overgang fra GLP-1-reseptoragonist: Behandling med GLP-1-reseptoragonist skal 
seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Anbefalt startdose er 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Ved overgang fra langtidsvirkende 
GLP-1-reseptoragonist (f.eks. dosering 1 gang/uke), skal det tas hensyn til forlenget effekt. Behandlingen skal initieres på tidspunktet som neste dose av den langtidsvirkende GLP-1-reseptoragonisten skulle tas. Streng 
glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. Overgang fra basalinsulin: Behandling med basalinsulin skal seponeres før behandling med Xultophy påbegynnes. Ved overgang fra behandling 
med basalinsulin er anbefalt startdose 16 dosetrinn (insulin degludec 16 enheter og liraglutid 0,6 mg). Anbefalt startdose skal ikke overskrides. Streng glukosekontroll anbefales i overgangsperioden og i påfølgende uker. 
Som tillegg til orale glukosesenkende legemidler: Kan gis i tillegg til eksisterende oral antidiabetikabehandling. Anbefalt startdose er 10 dosetrinn (insulin degludec 10 enheter og liraglutid 0,36 mg). Som tillegg til 
sulfonylureapreparat bør dosereduksjon av sulfonylurea vurderes. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kan brukes ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Måling av glukose skal intensiveres og dosen 
justeres individuelt. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres individuelt. Anbefales ikke ved 
alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt), inkl. terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Bruk ikke relevant. Eldre ≥65 år: Kan brukes. Glukosemåling må intensiveres og dosen justeres individuelt. Erfaring 
med eldre ≥75 år er begrenset. Tilberedning/Håndtering: For detaljert bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke 
brukes. Den ferdigfylte pennen skal kun brukes av én person. Den ferdigfylte pennen kan gi fra 1-50 dosetrinn i én injeksjon, i trinn på ett dosetrinn. Dosetelleren viser antall dosetrinn. For å unngå feildosering og potensiell 
overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. Utformet til bruk sammen med NovoFine injeksjonsnåler med lengde opptil 8 mm. Det skal alltid 
settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. Blandbarhet: Skal 
ikke blandes med andre legemidler eller tilsettes infusjonsvæsker. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdomen. Injeksjonssted skal alltid varieres innen samme område for å redusere risiko for lipodystrofi. 
Skal ikke gis i.v. eller i.m. Kan injisereres uavhengig av måltid. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Hypoglykemi: For høy dose i forhold til behovet, utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende 
fysisk aktivitet, kan gi hypoglykemi. Ved behandling i kombinasjon med sulfonylurea kan risikoen for hypoglykemi reduseres ved å redusere sulfonylureadosen. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker 
binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve doseendring. Pasienter som oppnår betydelig forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert behandling), kan oppleve endring i sine vanlige varselsymptomer på 
hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos pasienter som har hatt diabetes lenge. Preparatets forlengede effekt kan forsinke restitusjonen etter hypoglykemi. Hypoglykemi kan 
svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og pasienten må rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi ved bilkjøring. Det bør vurderes om bilkjøring er tilrådelig for pasienter med nedsatt eller manglende 
forvarsler på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av diabetesbehandlingen kan føre til hyperglykemi og potensielt til hyperosmolært koma. 
Ved seponering skal det sikres at retningslinjer for initiering av alternativ diabetesbehandling blir fulgt. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til hyperglykemi og dermed føre til økt medisineringsbehov. 
Administrering av hurtigvirkende insulin bør vurderes ved alvorlig hyperglykemi. Ubehandlede hyperglykemiske tilfeller fører etter hvert til hyperosmolært koma/diabetisk ketoacidose, som er potensielt dødelig. Kombinasjon 
med pioglitazon: Hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for hjertesvikt. Dette må tas i betraktning hvis kombinasjonen vurderes. Hvis kombinasjonen benyttes skal 
pasienten observeres for tegn/symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandlingen med umiddelbar forbedret 
glykemisk kontroll kan være forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Antistoffer: Bruk av preparatet 
kan forårsake dannelse av antistoffer mot insulin degludec og/eller liraglutid. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike antistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Akutt pankreatitt: Bruk 
av GLP-1-reseptoragonister inkl. liraglutid, er forbundet med risiko for å utvikle akutt pankreatitt. Få tilfeller av akutt pankreatitt er rapportert. Pasienten bør informeres om karakteristiske symptomer, og ved mistanke om 
pankreatitt bør preparatet seponeres. Bekreftes akutt pankreatitt, bør behandling ikke gjennopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Thyreoidea: Thyreoideabivirkninger, inkl. økt kalsitonin i blodet, struma og 
thyreoideaneoplasme, er rapportert, spesielt ved allerede eksisterende thyreoideasykdom, og preparatet bør derfor brukes med forsiktighet til disse pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese: Ingen 
erfaring, og preparatet anbefales derfor ikke til disse pasientene. Dehydrering: Tegn/symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt, er rapportert. Pasienten bør informeres om potensiell risiko for 
dehydrering i forbindelse med GI-bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Feilmedisinering: Pasienten skal informeres om alltid å kontrollere etiketten på pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet 
forveksling med andre injiserbare diabetespreparater. Antall valgte dosetrinn på pennens doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. Blinde/svaksynte skal 
alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av pennen. Ikke-undersøkte populasjoner: Overføring til preparatet fra doser av basalinsulin <20 og >50 enheter er ikke undersøkt. 
Preparatet er ikke undersøkt i kombinasjon med DPP-4-hemmere, glinider eller måltidsinsulin. Begrenset erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA I-II, og preparatet bør derfor brukes med forsiktighet. Ingen 
erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA III-IV, og preparatet anbefales derfor ikke.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Farmakodynamiske interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-data tyder på at potensialet for farmakokinetiske interaksjoner knyttet til CYP og proteinbinding er lav for både liraglutid og insulin degludec. En rekke stoffer 
påvirker glukosemetabolismen og kan kreve dosejustering. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten øke eller redusere behovet for Xultophy. Alkohol kan forsterke eller 
redusere den hypoglykemiske effekten av preparatet. Følgende kan redusere behovet for preparatet: Antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende 
kan øke behovet for preparatet: Orale antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormoner og danazol. Liraglutid kan gi en liten forsinkelse i magetømmingen, som kan påvirke 
absorpsjonen av orale legemidler som tas samtidig. Farmakokinetiske interaksjonsstudier viser ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjon, men klinisk relevant interaksjon med virkestoff med dårlig oppløselighet eller med 
lav terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke utelukkes. Hyppigere monitorering av INR anbefales ved oppstart av Xultophy-behandling hos pasienter på warfarin eller andre kumarinderivater.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring. Hvis pasienten ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Dyrestudier med insulin degludec har ikke vist forskjell mellom insulin 
degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Dyrestudier med liraglutid har vist reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko er ukjent. Amming: Ingen klinisk erfaring. Ukjent om insulin 
degludec eller liraglutid utskilles i human morsmelk. Bør ikke brukes under amming pga. manglende erfaring. Insulin degludec utskilles i melk hos rotter, men konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Dyrestudier har 
vist liten overgang til morsmelk for liraglutid og strukturelt lignende metabolitter. Prekliniske studier med liraglutid har vist behandlingsrelatert reduksjon av neonatal vekst hos diende rotter. Fertilitet: Ingen klinisk erfaring. 
Reproduksjonsstudier på dyr med insulin degludec har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende embryo etter implantasjon, indikerte dyrestudier med liraglutid ingen skadelige 
effekter mht. fertilitet.
Bivirkninger: Hyppigst rapportert er GI-bivirkninger (kan forekomme hyppigere ved behandlingsstart og avtar vanligvis i løpet av få dager/uker ved fortsatt behandling) og hypoglykemi. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/
ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, obstipasjon, dyspepsi, gastritt, magesmerte, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominal distensjon. Stoffskifte/ernæring: 
Redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gulping/raping, flatulens. Hud: Hudutslett, kløe, ervervet lipodystrofi3. 
Immunsystemet: Urticaria, overfølsomhet. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Undersøkelser: Økt hjertefrekvens. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. 
nekrotiserende pankreatitt). Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Øvrige: Perifert ødem.
1 Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2 Inkl. hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3 Inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonssted innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
Overdosering/Forgiftning: Begrensede data. Hypoglykemi kan utvikles ved høyere dose enn det er behov for. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild 
hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller 
glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og analoger A10A og liraglutid A10B  J02. 
Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog (insulin degludec) og glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog (liraglutid), begge fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. Liraglutid har 97% homologi for 
inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat som består av insulin degludec og liraglutid som har komplementære virkningsmekanismer for å forbedre glykemisk kontroll. Forbedrer 
glykemisk kontroll via varig reduksjon av fastende plasmaglukosenivåer og postprandiale glukosenivåer etter alle måltider. Insulin degludec bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme farmakologiske effekt som 
humant insulin. Blodglukosesenkende effekt av insulin degludec skyldes at opptaket av glukose lettes ved at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. Etter 
s.c. injeksjon danner insulin degludec oppløselige multiheksamerer som danner et insulindepot hvorfra insulin degludec kontinuerlig og langsomt absorberes over i sirkulasjonen. Dette gir en flat og stabil glukosesenkende 
effekt med lav dag-til-dag-variasjon mht. insulineffekt. Virkningen av liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. 
Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glukagonutskillelsen. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer 
kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som involverer redusert sult og nedsatt energiinntak. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Steady state-konsentrasjon av insulin degludec og liraglutid nås etter 
2-3 dager. Proteinbinding: Insulin degludec: >99%. Liraglutid >98%. Halveringstid: Insulin degludec: Ca. 25 timer. Liraglutid: Ca. 13 timer. Metabolisme: Insulin degludec metaboliseres på lignende måte som humant insulin. 
Alle metabolitter som dannes er inaktive. Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som hovedeliminasjonsvei.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra fryseelementet. Skal ikke fryses. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap 
(2-8°C). La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Preparatet skal kasseres 21 dager etter anbrudd.
Pakninger og priser: 3 × 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1474,80. 
Refusjon: 
1A10A  E56_1 Insulin degludec og liraglutid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225 E11 Diabetes mellitus type 2 225
 
Vilkår: (225)  Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.
Sist endret: 10.11.2017
Basert på SPC godkjent av SLV: 12.10.2017
Pris per mars 2018

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

N
O

/X
T/

03
18

/0
06

0 
M

ar
s 

20
18



Type 2-diabetesForhåndsgodkjent refusjon1

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Xultophy® er et kombinasjonspreparat som består av den langtidsvirkende insulinanalogen insulin degludec og GLP-1-analogen liraglutid som har komplementære virknings-
mekanismer for å forbedre glykemisk kontroll2

Utvalgt sikkerhetsinformasjon6

• Xultophy® inneholder en kombinasjon av insulin degludec og liraglutid. Xultophy® administreres i 
dosetrinn. Ett dosetrinn inneholder 1 enhet insulin degludec og 0,036 mg liraglutid.

• Kun til s.c. injeksjon i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen 
samme område for å redusere risikoen for lipodystrofi.

• Kan tas når som helst på dagen, uavhengig av måltider. Pasienter som glemmer en dose, anbefales å 
ta den når de oppdager det, og deretter gjenoppta det vanlige doseregimet med en daglig dose. Det 
skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene også når administrasjon på samme tidspunkt hver 
dag ikke er mulig. 

• Gastrointestinale bivirkninger, inkludert kvalme, oppkast og diare er vanlige (≥1/100 til <1/10 brukere). 
Disse forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager eller 
uker med fortsatt behandling. Ta forhåndsregler for å unngå væskemangel.

• Hypoglykemi er en hyppig rapportert bivirkning (≥1/10 brukere). For høy dose i forhold til behovet, 
utelatelse av et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan gi hypoglykemi. Vurdér 
dosereduksjon av sulfonylurea ved samtidig bruk. 

• Hos eldre ≥ 65 år: kan brukes. Måling av glukose intensiveres, og dosen justeres individuelt. Erfaring 
med behandling hos pasienter ≥75 år er begrenset.

• Ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon, skal måling av glukose intensiveres og dosen justeres 
individuelt.

• Bruk av Xultophy® anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl <30ml/min), alvorlig nedsatt 
leverfunksjon eller hjertesvikt NYHA-klasse III-IV

• Overføring til Xultophy® fra doser av basalinsulin < 20 og > 50 enheter er ikke undersøkt.
• Kardiovaskulære sikkerhetsstudier er gjennomført for liraglutid og for insulin degludec7,8.

Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk 
ketoacidose.
Unngå feilmedisinering. Pasienter skal gis beskjed om alltid å kontrollere etiketten på 
pennen før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling mellom Xultophy® og andre 
injiserbare diabetespreparater.
Det er viktig at alle bivirkninger og uønskede medisinske hendelser som oppstår under 
behandling rapporteres til Statens Legemiddelverk eller Novo Nordisk.
Les preparatomtalen før forskrivning av Xultophy®.

Indikasjon3

Xultophy® er indisert for behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 for å forbedre glykemisk 
kontroll i kombinasjon med orale glukosesenkende legemidler når disse alene eller kombinert med en 
GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll (se SPC for tilgjengelige 
data for de ulike kombinasjonene).

Kontraindikasjon5

Overfølsomhet overfor ett av eller begge virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene glyserol, 
fenol, sinkacetat, saltsyre (for justering av pH), natriumhydroksid (for justering av pH), vann til 
injeksjonsvæsker.

Refusjonsberettiget bruk1

Behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 i kombinasjon med metformin når metformin 
kombinert med en GLP-1-reseptoragonist eller basalinsulin ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 225

ICD Vilkår nr

E11 Diabetes mellitus type 2 225

Vilkår:

225 Refusjon ytes kun til pasienter 
som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste 
tolererte dose metformin.
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Xultophy® – Basalinsulin- og GLP-1-analog 
i én penn på blå resept1

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com

*

Insulatard®

(NPH-insulin)
Xultophy®

(Insulin degludec 
+ liraglutid)

Har du pasienter som 
ikke kommer i mål 
med Insulatard® eller 
andre basalinsulin?
Overgang til Xultophy® 
fra 20-50 enheter basal- 
insulin/døgn er under-
søkt i klinisk studie2

Xultophy®:
1 injeksjon daglig4

Kan tas uavhengig av måltid2

1 blodglukosemåling daglig
Juster Xultophy®-dosen som 
vanlig basalinsulin basert på 
måling av fastende plasma- 
glukose før frokost2

Se under for  
refusjonsbetingelser1

Avslutt nåværende  
behandling med basalinsulin  
og start opp med:

16 dosetrinn4

Xultophy®

i kombinasjon med metformin
Anbefalt startdose skal ikke overskrides  
og det anbefales streng glukosekontroll  
i overgangsperioden og i de påfølgende  
ukene.

For bedre 
glykemisk kontroll3
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Hvem bør få klopidogrel ett er hjer ne slag?

I ny na sjo nal ret nings lin je for 
be hand ling av hjer ne slag an be-
fa les bruk av klopidogrel som 
se kun dær pro fy lak se. Men hos  
én av fem er me ta bo li se rin gen 
av klopidogrel ned satt, det er 
der for usik kert om be hand lin-
gen har god nok fore byg gen de 
eff ekt hos dis se.

Klopidogrel er en prodrug som i le ve ren 
om dan nes til en ak tiv me ta bo litt som 
 me di e rer den blodplatehemmende eff ek ten. 
Når klopidogrel bru kes som enes te plate-
hemmende be hand ling, kan mid let hos 
noen pa si en ter med ned satt me ta bo lis me 
ha util strek ke lig fore byg gen de eff ekt.

På Bæ rum sy ke hus ble ny lig en mann  
i 60-åre ne inn lagt med akutt hjer ne in farkt. 
Han had de fra tid li ge re gjen nom gått et 
hjer ne in farkt og var be hand let med både 
klopidogrel og ace tyl sa li syl sy re grun net 
utt alt kar syk dom. For ut for inn leg gel sen  
var acetylsalicylsyre blitt se po nert på grunn 
av ne se blød ning. Farmakogenetisk ana ly se 
vis te ned satt funk sjon av en zy met CYP2C19, 
som ak ti ve rer den platehemmende eff ek ten 
av klopidogrel.

Kart leg ging av år sak og rik tig se kun dær-
pro fy lak se er av gjø ren de for å hind re re si-
div slag, som ut gjør om lag en tre del av alle 
hjer ne slag. I Na sjo nal fag lig ret nings lin je for 
be hand ling og re ha bi li te ring ved hjer ne slag, 
ut gitt av Hel se di rek to ra tet i de sem ber 2017, 
si de stil les klopidogrel med kom bi na sjons-
be hand lin gen ace tyl sa li syl sy re pluss dipyri-
damol som se kun dær fore byg gen de an ti-
trom bo tisk be hand ling ett er hjer ne slag. 
Dett e gjel der så fremt det ikke fore lig ger 
in di ka sjon for an ti koa gu la sjons be hand ling 
(1).

Den ne an be fa lin gen byg ger i ho ved sak  
på de tre stu di e ne CAPRIE (2), Pro-FESS (3)  
og ESPRIT (4), som vis te at klopidogrel ale ne 
har like god hjer ne slag fore byg gen de eff ekt 
som kom bi na sjo nen av ace tyl sa li syl sy re og 
dipyridamol hos pa si en ter med tid li ge re 
hjer ne in farkt (3), og at beg ge al ter na ti ve ne 
er å fore trek ke frem for ace tyl sa li syl sy re 
ale ne (2, 4). For de le ne med klopidogrel 
frem for ace tyl sa li syl sy re pluss dipyridamol 
er do se ring én gang om da gen og la ve re 
fore komst av ho de pi ne, som er en svært 
van lig bi virk ning av dipyridamol (ram mer  
≥ 1/10) (5). En mu lig ulem pe ved bruk av 
klopidogrel ale ne er at ge ne tisk va ria sjon 
kan på vir ke be hand lings eff ek ten.

Re du sert en zym funk sjon
En zy met CYP2C19 er an svar lig for to tre -
deler av bio ak ti ve rin gen av klopidogrel (6). 
Med fød te gen va ri an ter sty rer den me ta -
bolise ren de funk sjo nen. Det er stor et nisk 
va ria sjon i fore komst av de uli ke gen va ri an-
te ne (po ly mor fis me ne). Hos kau ka si e re  
har 3�–�4 % in ak tiv en zym funk sjon, mens 
ytt er li ge re ca. 15 % har re du sert en zym ak ti-
vi tet sam men lig net med res ten av be folk-
nin gen (6).

Ge no ty pe un der sø kes ved hjelp av en 
blod prø ve, og ana ly sen ut fø res ved fle re 
nors ke sy ke hus. Stu di er gjen nom ført hos 
fris ke har vist at ni vå et av den ak ti ve me ta-
bo litt en av klopidogrel er 30�–�53 % la ve re hos 

dem med ned satt en zym ak ti vi tet enn hos 
res ten (7).

For hol det mel lom CYP2C19-ge no ty pe og 
eff ek ten av klopidogrelbehandling er un der-
søkt i re tro spek ti ve ana ly ser (8, 9), der klopi-
dogrel ble gitt i kom bi na sjon med ace tyl sa li-
syl sy re til pa si en ter med is ke misk hjer te syk-
dom. I en stu die ble det rap por tert økt fore-
komst av kar dio vas ku læ re hen del ser hos 
dem med re du sert CYP2C19-en zym ak ti vi tet 
(8). I en an nen stu die var det ikke høy ere 
fore komst av kar dio vas ku læ re hen del ser, 
men re du sert fore komst av blød nings bi virk-
nin ger hos per so ner med re du sert en zym-
funk sjon (9).

Den kli nis ke be tyd nin gen av re du sert 
CYP2C19-en zym ak ti vi tet er lite stu dert  
hos pa si en ter som har hatt hjer ne slag og 
som bru ker klopidogrel som se kun dær fore-
byg gen de be hand ling. Selv om eff ek ten av 
klopidogrel er godt do ku men tert på grup-
pe ni vå, il lust re rer vår ka sui stikk at noen 
pa si en ter kan ha util strek ke lig eff ekt av 
den ne be hand lin gen. Hos per so ner med 
re du sert en zym funk sjon, som kan ut gjø re 
opp mot 1 500 nors ke slag pa si en ter år lig,  
er det usik kert hvor vidt se kun dær fore byg-
gen de be hand ling med klopidogrel gir like 
god slag fore byg gen de eff ekt som kom bi na-
sjo nen ace tyl sa li syl sy re–dipyridamol.

Bør fle re ge no ty pes?
Den teo re tis ke usik ker he ten knytt et til eff ek-
ten av klopidogrel som se kun dær fore byg-
gen de be hand ling ett er hjer ne in farkt bør 
kart leg ges nær me re i stu di er der man un-
der sø ker be tyd nin gen av re du sert CYP2C19-
en zym funk sjon hos slag pa si en ter.

Inn til slik kunn skap fore lig ger må man 
være opp merk som på at klopidogrel ale ne 
kan ha util strek ke lig eff ekt. Der for bør man 
vur de re CYP2C19-genotyping ved opp start 
med klopidogrel som se kun dær pro fy lak se 
ett er hjer ne in farkt.

Mott att 23.3.2018, før s te re vi sjon inn sendt 16.4.2018,  
god kjent 17.4.2018.

«Den kliniske betydningen 
av redusert CYP2C19-
enzymaktivitet er lite 
studert hos pasienter som 
har hatt hjerneslag og som 
bruker klopidogrel som 
sekundærforebyggende 
behandling»
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Sto re for skjel ler i hold nin ger  
til tvang blant fag folk i psy kia tri en

Blant fag folk i psy kisk hel se vern 
av dek ker en spør re un der sø kel se 
med tenk te kasuistikker at psy-
kia te re mye of te re ville ha brukt 
tvang enn psy ko lo ger. Man ge 
fag folk ville bry te lo ven.

Som et ledd i myn dig he te nes for søk på  
å re du se re bruk av tvang i psy kisk hel se vern 
fikk Senter for me di sinsk etikk ved Uni ver si-
te tet i Oslo i 2011 mid ler til et bredt an lagt 
pro sjekt. For må let var å bi dra til mer kunn-
skap om etis ke ut ford rin ger ved bruk av 
tvang og hvor dan sli ke best kan hånd te res. 
Et sen tralt del pro sjekt for å re du se re tvangs-
bruk var å prø ve ut og eva lu e re etis ke re flek-
sjons grup per på av de lings ni vå (1).

I sam ar beid med Legeforskningsinstitut-
tet (LEFO) var et an net del pro sjekt å gjen-
nom fø re en na sjo nal spør re un der sø kel se 
blant de fem van lig ste yr kes grup pe ne  
i psy kisk hel se vern og rus vern; psy kia te re, 
psy ko lo ger, sy ke plei e re, and re fag ut dan ne de 
og hjelpe yr ker, bl.a. for å kart leg ge yr kes-
mes si ge for skjel ler. Et av må le ne var å un der-
sø ke hold nin ger til tvang. Den før s te ar tik ke-
len fra dett e del pro sjek tet er ny lig pub li sert 
(2), og vi øns ker her å dele re sul ta te ne med 
en bre de re off ent lig het.

Via ak tu el le fag or ga ni sa sjo ner ble det 
sendt elek tro nis ke spør re skje ma er til alle 
med lem mer som ar bei det med psy kisk 
hel se el ler rus, til sam men 15 576 i hele lan-
det. Med den ne in di rek te ut sen del sen var 
det ikke mu lig å pur re, og svar pro sen ten  
var 7,5 (1 160/15 576). I spør re skje ma et var det 
seks kli nis ke si tua sjo ner hvor bruk av tvang 
kun ne være ak tu elt (ram me 1). I hver vig nett 
var det fore slått 3�–�5 hand lings al ter na ti ver, 
der minst ett in ne bar bruk av tvang. På to  
av vig nett e ne (D og E) var noen av al ter na -
tive ne ulov li ge, men dett e var ikke nevnt  
i spør re skje ma et.

På fler tal let av vig nett e ne valg te de fles te 
res pon den te ne et dia lo gisk (ikke-au to ri tært) 
hand lings al ter na tiv, bort sett fra på vig nett B, 
der 60�–�80 % ville kon fis kert te le fo nen. Blant 

dem som valg te au to ri tæ re al ter na ti ver var 
det all tid be ty de lig fle re psy kia te re enn 
psy ko lo ger, bort sett fra på vig nett D, hvor 
nær halv par ten av både psy kia te re og psy ko-
lo ger valg te å av ven te si tua sjo nen, føl ge opp 
pa si en ten med jevn lig kon takt og for sø ke  
å over ta le pa si en ten til å mott a hjelp.

Vi be reg net også en sam let au to ri tær skår 
ved å sum me re an tal let au to ri tæ re hand-
lings al ter na ti ver. Hver res pon dent fikk en 
skår mel lom 0 (in gen au to ri tæ re hand lings-
al ter na ti ver) og 6 (au to ri tæ re hand lings -
alter na ti ver på alle seks vig nett e ne). Den ne 
va ria be len har en til nær met nor mal for de-
ling og vi ser et ty de lig «au to ri tets hie rar ki» 
med psy ko lo ge ne på la ves te nivå (gjen nom-
snitt 95 % KI 1,84 (1,69�–�1,99)), fulgt av and re 
fag folk (1,99 (1,84�–�2,14)), hjelpe yr ke ne (2,16 
(1,94�–�2,39)), sy ke plei er ne (2,32 (2,16�–�2,48)),  
og med psy kia ter ne på topp (2,54 (2,38�–�2,71)).

Pro fe sjons his to ris ke ulik he ter?
Den sto re for skjel len mel lom psy ko lo ger  
og psy kia te re i hold ning til au to ri tæ re hand-
lings al ter na ti ver av spei ler an ta ge lig dypt -
gåen de pro fe sjons his to ris ke ulik he ter,  
der psy ko lo gi som en opp rin ne lig ikke-kli-
nisk vi ten skap ett er hvert også har inn tatt 
 be hand lings fel tet (3), men på en helt an nen 
måte enn le ge ne. Uli ke yr kes grup per kan 
også ha ulik til tro til egne løs nin ger, f.eks. 
me di si ner, og pa si en tens evne til å finne  
en god løs ning. Selv om for skjel ler mel lom 
yr kes grup per ikke nød ven dig vis kan for -
klare geo gra fis ke for skjel ler, kan det li ke vel 
ten kes at noen lo ka le be hand lings kul tu rer 
er mer psy ko log styrt mens and re er mer 
psy kia ter styrt.

Fler tal let av res pon den te ne fore slo ulov -
lige au to ri tæ re hand lings al ter na ti ver på 
vig nett D og E. Vi vet ikke om dett e skyl des 
uvi ten het el ler uenig het i for hold til ak tu -
elle lov be stem mel ser. Uan sett sig na li se rer 

det be hov for mer forsk ning på og be visst-
gjø ring av kon flik ter mel lom pro fe sjons -
auto  nomi og egen sam vitt ig het og lo ven. 
Ikke minst av dek ker stu di en at fag folk  
i psy kisk hel se vern ofte ikke vet hva som  
er lov og ikke lov.

Mott att 21.3.2018, før s te re vi sjon inn sendt 23.4.2018,  
god kjent 24.4.2018.

«Blant dem som valgte 
autoritære alternativer  
var det alltid betydelig flere 
psykiatere enn psykologer»

Ram me 1

Vignetter basert på kvalitative inter-
vjuer med fagfolk, pasienter/brukere  
og pårørende og deretter kvalitetssikret 
i en referansegruppe der også pasienter/
brukere var representert

A En pasient med paranoide vrangfore-
stillinger nekter å vaske seg og stelle 
håret, og lukter etter hvert så ille at 
medpasienter, pårørende og personale 
blir sjenert av det.

B Til tross for mange advarsler tar en 
pasient som er innlagt under tvungent 
psykisk helsevern, kompromitterende 
bilder og videosnutter av seg selv og 
legger det ut på en blogg som er til-
gjengelig for alle. Pasienten begrunner 
dette med at han på den måten føler 
seg mindre isolert fra omverdenen.

C En pasient med diagnosen schizofreni 
er underlagt tvungent psykisk helse-
vern uten døgnopphold. Nå nekter han 
å ta medisin fordi han opplever at 
medisinen gjør ham stiv og sløv. Han 
har siste tiden ikke hatt psykotiske 
symptomer og har fungert bra, men 
tidligere har man erfart at han får 
tilbakefall av sykdommen i løpet av 
noen uker om han ikke tar medisiner.

D En pasient oppleves av sin fastlege  
og familie som klart suicidal, men har 
ingen alvorlig sinnslidelse og ønsker 
ikke hjelp fra helsetjenesten.

E En pasient er alvorlig sinnslidende  
og mangler samtykkekompetanse. 
Pasienten har fallende funksjonsnivå 
og økende psykotiske symptomer til 
tross for god oppfølging fra distrikts-
psykiatrisk senter og kommunale psy-
kiske helsetjenester. Man konkluderer 
med at innleggelse/ døgnbehandling  
vil kunne stabilisere og kanskje bedre 
pasientens helsetilstand. Pasienten 
motsetter seg ikke innleggelse, verken 
verbalt eller fysisk.

F En frivillig innlagt aktivt rusbrukende 
pasient i en rusinstitusjon smugler inn 
rusmidler og selger til medpasienter.
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NOVEMBER 12, 2018 IS THE DEADLINE FOR APPLICATIONS FROM NORWAY

2019–20 HARKNESS FELLOWSHIPS  
in HEALTH CARE POLICY and PRACTICE

The Commonwealth Fund, in collaboration with the Research Council of Norway and the Norwegian Institute of Public 
Health, invites promising mid-career professionals—government policymakers, academic researchers, clinical leaders, hospital 
and insurance managers, and journalists—from Norway to apply for a unique opportunity to spend up to 12 months in the U.S. 
working with leading U.S. experts to study health care delivery reforms and critical issues on the health policy agenda in both the 
U.S. and Norway.
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Kyleena «Bayer AB»
Antikonsepsjonsmiddel. Reseptgruppe:C                                 ATC-nr.: G02B A03

INTRAUTERINT INNLEGG 19,5 mg: Hvert intrauterint innlegg inneh.: Levonorgestrel 19,5 mg, polydimetylsiloksanelastomer, kolloidal vannfri silika, polyetylen, bariumsulfat, 
polypropy len, kobberftalocyanin, sølv.

Indikasjoner: Antikonsepsjon i opptil 5 år.
Dosering: Settes inn i livmorhulen innen 7 dager etter 1. menstruasjonsdag. Har effekt i opptil 5 år. Kan erstattes med nytt innlegg når som helst under menstruasjonssyklusen. 
Kan settes inn umid delbart etter abort i 1. trimester. Innsetting post partum bør utsettes inntil fullstendig involusjon av uterus er nådd, og tidligst 6 uker etter fødsel. Ved betydelig 
forsinket involusjon må det vurderes å vente opptil 12 uker post partum. Ved vanskelig innsetting og/eller uvanlig sterk smerte eller blød ning under/etter innsetting, skal tiltak som 
fysisk undersøkelse og ultralyd startes umiddelbart for å utelukke perforasjon. Fysisk undersøkelse er ikke alltid tilstrekkelig for å utelukke delvis perfor asjon. Skiller seg fra andre 
innlegg ved sølvring synlig ved ultralyd og blå uttakstråder. Inneholder bariumsulfat som er synlig ved røntgenundersøkelse. Innlegget tas ut ved å trekke forsiktig i tråde ne med tang. 
Dersom trådene ikke er synlige og ultralyd bekrefter at innlegget fortsatt er i livmor hulen, kan det tas ut med en smal tang. Dilatasjon av cervikalkanalen eller kirurgisk inngrep kan 
da være nødvendig. Bør tas ut senest mot slutten av det 5. året. Ved ønske om å fortsette med samme prevensjonsmetode, settes et nytt innlegg inn umiddelbart etter uttak av det 
forrige. For å unngå graviditet, bør innlegget tas ut i løpet av de første 7 dagene av menstruasjonen, forutsatt regelmes sige menstruasjoner. Dersom innlegget fjernes på en annen 
tid i syklusen, eller kvinnen ikke har regelmessige menstruasjoner, og samleie har forekommet den siste uken, er det risiko for gravidi tet. For å sikre kontinuerlig prevensjonseffekt skal 
nytt innlegg settes inn umiddelbart eller alterna tiv prevensjon initieres. Etter at innlegget er tatt ut, bør det sjekkes at det er intakt. Spesielle pasi entgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
Ikke undersøkt. Kontraindisert ved akutt leversykdom eller le vertumor. Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Barn og ungdom: 
effekt forventes å være som hos voksne. Eldre: Ikke indisert til postmen opausale kvinner. Administrering: Innsetting anbefales utført av lege/helsepersonell med erfaring i innsetting 
av intrauterine innlegg og/eller som har gjennomgått opplæring i innsettingsprosedyren for Kyleena. Innlegget kan klargjøres med én hånd. Steril pakning åpnes umiddelbart før 
innsetting. Skal ikke steriliseres på nytt. Håndteres aseptisk. Til engangsbruk. Skal ikke brukes dersom bliste ret er skadet/åpnet. Pasientkort fylles ut og gis til pasienten etter innsetting. 
Se pakningsvedlegget for informasjon om forberedelser/innsetting. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet. Akutt eller tilbakevendende bekkeninfeksjon eller tilstander forbundet med økt risiko for infeksjon i øvre genitalier. 
Akutt cer visitt eller vaginitt. Post partum endometritt eller infeksjon etter abort i løpet av de 3 siste månede ne. Cervikal intraepitelial neoplasi inntil tilstanden er bedret. Malignitet i 
uterus eller cervix. Pro gestogensensitive tumorer, f.eks. brystkreft. Unormal uterin blødning med ukjent etiologi. Medfødt eller ervervet uterin anomali, inkl. myomer som kan påvirke 
innsetting og/eller uttak (dvs. dersom livmorhulen påvirkes). Akutt leversykdom eller levertumor.
Forsiktighetsregler: Bør brukes med forsiktighet etter konsultasjon med spesialist. Uttak bør vur deres dersom en av følgende tilstander foreligger eller oppstår for 1. gang: Migrene, 
fokal migrene med asymmetrisk synstap eller andre symptomer på forbigående cerebral iskemi, svært alvorlig ho depine, gulsott, markert økning i blodtrykk, alvorlig arteriesykdom 
(f.eks. slag eller myokardin farkt). Kan påvirke glukosetoleransen og blodglukosenivå bør overvåkes ved diabetes. Det er van ligvis ikke behov for å endre behandlingsregimet. 
Undersøkelser: Før innsetting skal det informe res om nytte/risiko ved bruk, inkl. tegn/symptomer på perforasjon og risiko for ektopisk graviditet. Fysisk undersøkelse skal utføres, 
inkl. gynekologisk og brystundersøkelse. Cervikalutstryk utføres etter behov iht. vurdering. Graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner skal utelukkes. Genitale infeksjoner skal 
være ferdigbehandlet før innsetting. Livmorens plassering og livmorhulens stør relse skal fastslås. Plassering i fundus er spesielt viktig for maks. effekt og reduksjon av risiko for 
utstøting. Instruksjoner for innsetting skal følges nøye. Det bør legges spesiell vekt på opplæring i riktig innsettingsteknikk. Innsetting og uttak kan være forbundet med noe smerte 
og blødning, og kan fremkalle vasovagal reaksjon (f.eks. synkope, eller anfall ved epilepsi). Ny legeundersøkelse bør foretas 4-6 uker etter innsetting for å sjekke trådene og riktig 
posisjon. Undersøkelse er deretter anbefalt 1 gang årlig, eller hyppigere dersom klinisk indisert. Skal ikke brukes som postkoitalt pre vensjonsmiddel. Bruk til behandling av kraftige 
menstruasjonsblødninger eller som beskyttelse mot endometriehyperplasi ved substitusjonsbehandling med østrogen er ikke anbefalt. Ektopisk graviditet: Total risiko er ca. 0,2 pr. 
100 kvinneår. Ca. halvparten av graviditetene som oppstår un der bruk blir sannsynligvis ektopiske. Før bruk bør kvinner informeres om symptomer på, og risiko for ektopisk graviditet. 
Ved graviditet under bruk skal mulighet for ektopisk graviditet vurderes og undersøkes. Ved tidligere ektopisk graviditet, kirurgiske inngrep i egglederne eller infeksjoner i øvre 
genitalier, er risiko for ektopisk graviditet økt. Mulig ektopisk graviditet bør vurderes ved smerter i nedre abdomen, spesielt ved uteblitte menstruasjoner eller dersom kvinner med 
amenoré får blødninger. Ektopisk graviditet kan påvirke fremtidig fertilitet, og nytte/risiko bør nøye over veies individuelt. Effekt på menstruasjonsmønsteret:
og er et resultat av di rekte virkning av levonorgestrel på endometriet, og er ikke nødvendigvis forbundet med ovarieak tiviteten. Uregelmessige blødninger og sporblødninger er 
vanlig de første behandlingsmånedene. Deretter gir sterk undertrykking av endometriet reduksjon i blødningens varighet og mengde. Spar somme blødninger gir ofte oligomenoré 
og amenoré. Sjeldne blødninger og/eller amenoré ble grad vis utviklet hos hhv. ca. 26,4% og 22,6% (ved utgang 5. år). Graviditet bør utelukkes dersom men struasjon ikke inntreffer 
innen 6 uker etter siste påbegynte menstruasjon. Graviditetstest trenger ikke gjentas ved fortsatt amenoré, dersom ikke andre symptomer tyder på graviditet. Ved kraftigere og/eller 
mer uregelmessige blødninger over tid, må passende diagnostiske tiltak igangsettes, da ure gelmessig blødning kan være symptom på endometriepolypper, hyperplasi eller kreft, og 
kraftige blødninger kan være tegn på at innlegget er utstøtt uten at det er oppdaget. Infeksjoner: Infeksjon i øvre genitalier er sett ved bruk av alle intrauterine innlegg med hormoner/
kobber. Selv om innlegg/innføringssystem er sterile, kan de pga. bakterieforurensing under innsetting føre med seg mikrober til øvre genitalier. Med Kyleena er bekkeninfeksjon sett 
hyppigere i begynnelsen, og dette tilsvarer raten for kobberinnlegg som er høyest i løpet av de 3 første ukene etter innsetting og deretter avta gende. Pasienten må vurderes ut ifra 

som bekkeninfeksjon kan få alvorlige følger, og kan påvirke fertilitet og øke risikoen for ektopisk graviditet. Alvorlig infeksjon eller sepsis (inkl. sepsis forårsaket av streptokokkgruppe A) 
kan oppstå etter innsetting, selv om dette er svært sjeldent. Ved tilbakeven dende endometritt/bekkeninfeksjon, eller hvis en akutt infeksjon er alvorlig eller ikke lar seg be handle, må 
innlegget tas ut. Bakteriologiske undersøkelser må utføres og oppfølging anbefales, selv ved milde infeksjonssymptomer. Utstøting: Insidensen er lav og tilsvarende som for andre in-
trauterine innlegg med hormoner/kobber. Symptomer på delvis/fullstendig utstøting kan omfatte blødninger/smerter. Delvis/fullstendig utstøting kan forekomme uten at det merkes, 
og føre til re dusert/manglende prevensjonseffekt. Da innlegget ofte over tid reduserer menstruasjonsblødnin gen, kan økt blødningsmengde være tegn på at innlegget er utstøtt. 
Et delvis utstøtt innlegg skal tas ut. Nytt innlegg kan settes inn samtidig dersom graviditet er blitt utelukket. Kvinnen bør instrueres i hvordan hun skal kontrollere trådene, og om å 

Perforasjon: Perforasjon/penetrering av uterus/cervix kan skje, særlig under innsetting, selv om dette kanskje ikke oppdages før 
senere. Dette kan redusere effekten. Ved problemer ved inn setting og/eller uvanlig sterke smerter eller blødninger under/etter innsetting, bør passende tiltak umiddelbart igangsettes 

Uttakstråder: Dersom trådene ikke er synlige i cervix ved oppfølgingsundersøkelse, må 
uoppdaget utstøting og graviditet utelukkes. Trådene kan ha blitt trukket inn i uterus eller cervikal kanalen, og kan bli synlige igjen ved neste menstruasjon. Dersom graviditet er 
blitt utelukket, kan trådene vanligvis lokaliseres ved forsiktig undersøkelse av cervikalkanalen med egnet instrument. Dersom de ikke kan lokaliseres, bør mulig utstøting/perforasjon 
vurderes. Ultralydundersøkelse kan brukes for å bekrefte posisjon. Dersom ultralydundersøkelse ikke kan utføres eller ikke er vel lykket, kan røntgenundersøkelse brukes for lokalisering. 
Cyster/forstørrede follikler på eggstokke ne: Pga. lokal effekt i uterus, er det vanligvis ingen endring i ovulasjon, vanlig follikkelutvikling, frigjøring av oocytter og follikkelatresi hos 
fertile kvinner. Iblant forsinkes follikkelatresien, og fol likkelutviklingen kan fortsette. Disse forstørrede folliklene kan ikke skilles klinisk fra cyster på eggstokkene. Cyster på eggstokkene, 

forstørrede folliklene forsvinner spontant i løpet av 2-3 måneder. Hvis ikke, kan det være nødvendig med fortsatt overvåkning med ultralyd og andre diagnostiske/terapeutiske tiltak. 
I sjeldne tilfeller kan det være nødvendig med kirurgisk inngrep.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Forskrivningsinformasjon for samtidig brukte legemidler skal konsulteres. Legemidler som indu serer mikrosomale enzymer kan gi økt clearance av levonorgestrel. Innvirkning på 
prevensjonsef fekten er ukjent, men er sannsynligvis ikke av stor betydning pga. lokal virkningsmekanisme. Sam tidig bruk med hiv-/HVC-proteasehemmere og ikke-nukleoside 
revers transkriptasehemmere kan gi økte/reduserte plasmakonsentrasjoner av progestiner. Sterke og moderate CYP3A4-hemmere re duserer clearance av levonorgestrel og kan øke 
plasmakonsentrasjonene av progestin.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kontraindisert hos gravide. Hvis graviditet oppstår under bruk, skal ektopisk graviditet utelukkes. Innlegget bør tas ut umiddelbart, 
da risiko for spon tanabort og prematur fødsel kan øke. Uttak eller undersøkelse av uterus kan føre til spontanabort. Ved ønske om å fortsette graviditeten og innlegget ikke kan tas 
ut, bør det informeres om risiko og mulige konsekvenser for barnet ved prematur fødsel. Graviditeten må følges nøye opp. Alle symp tomer på komplikasjoner under graviditet må 
rapporteres, f.eks. krampelignende smerter i abdo men med feber. Pga. lokal levonorgestreleksponering, bør mulig viriliserende effekt på jentefostre tas i betraktning. Klinisk erfaring er 
begrenset. Kvinnen bør informeres om at det ikke er vist fos terskader ved fortsatt graviditet med innlegget på plass. For ektopisk graviditet, se Forsiktighetsre gler. Amming: Vanligvis 
sees ingen skadelige effekter på spedbarnets vekst eller utvikling ved bruk 6 uker post partum. Morsmelk påvirkes ikke kvantitativt eller kvalitativt. Ca. 0,1% av levonorgestr eldosen 
går over i morsmelk. Fertilitet:
Bivirkninger:  Gastrointestinale: Smerter i abdomen/øvre genitalier. Hud: Akne/seboré. Kjønnsorganer/bryst: Blødningsforstyrrelser, inkl. økt/redusert menstrua-
sjonsblød ning, sporblødninger, sjeldne blødninger og amenoré, cyste på eggstokkene, vulvovaginitt. Nevro logiske: Hodepine.  Gastrointestinale: Kvalme. 

Nedstemthet/depresjon.  Hud: Hirsutisme.  Kjønnsorganer/bryst: Perforasjon av uterus (ved amming ved innsetting 

ved innsetting. Prosedyren kan fremkalle anfall ved epilepsi. Partneren kan kjenne uttakstrådene ved samleie. Overfølsomhet, inkl. utslett, urticaria, an gioødem, samt tilfeller av sepsis 
er sett ved bruk av andre intrauterine innlegg. Ved graviditet under bruk øker risiko for ektopisk graviditet.
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Frigjør levonorgestrel lokalt i livmoren. Beregnet gjennom snittlig frigjøringshastighet over 5 år er 9 g/24 timer. Høy levonorgestrelkonsentrasjon 
i endo metriet nedregulerer østrogen- og progestogenreseptorene. Endometriet blir relativt lite følsomt overfor sirkulerende østradiol, og en uttalt antiproliferativ effekt sees. 
Morfologiske forandringer i endometriet og en svak lokal reaksjon på fremmedlegemet er sett i forbindelse med bruk. Fortyk kelse av slimhinnen hindrer spermiene i å passere gjennom 
cervikalkanalen. Det lokale miljøet i uterus og eggledere hemmer spermiemobilitet og -funksjon og forhindrer befruktning. Risiko for graviditet ca. 0,2% 1. år, kumulativ risiko ca. 1,4% 
etter 5. år. Absorpsjon: Cmax innen 2 uker. Pro teinbinding:
forekommer som fritt steroid. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd: Ca. 106 liter. Halveringstid: Ca. 1 dag. Total plasmaclearance ca. 1 ml/minutt/kg. Metabolisme: I stor grad. Viktigste 
metabolismevei er reduksjon, etterfulgt av konjugasjon. Utskillelse: Som me tabolitter i feces og urin.
Andre opplysninger: Levonorgestrel kan utgjøre en risiko for akvatisk miljø. Ikke anvendt lege middel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav. MR-skanning: 

maks. gjennomsnittlig SAR for hel kropp på 2,9 W/kg ved 3 Tesla ved bruk av en sender/mottaker-spole på kroppen. Mindre artefakter kan oppstå på bildet dersom aktuelt område 
er i samme område/i nærheten av innlegget.
Refusjon: Ingen generell refusjon. 
Pakninger og priser: 1 stk. 1279,60 kr.                     Sist endret: 23.11.2016
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Hvorfor Kyleena?
• Liten spiral (28x30 mm) og tynn innføringshylse2

 - innsettingen kan være mindre smertefull  
  for kvinnen og enklere for innsetteren2

• Lav hormondose - kun 9 μg LNG/24 timer  
 i gjennomsnitt over 5 år3

Kyleena gir forandringer i blødningsmønsteret og over 
tid øker frekvensen av amenoré og sjeldne blødninger; 
frekvensen av forlenget, uregelmessig og hyppig blødning  
avtar. Ovariefunksjonen forblir normal og østradiol-
nivåene opprettholdes, selv når brukeren har amenoré4 

Indikasjon. Antikonsepsjon i opptil 5 år

Før forskrivning av Kyleena, vennligst les fullstendig  
preparatomtale for kontraindikasjoner, administrering
og forsiktighetsregler.

 
Alopesi. Infeksjon i øvre genitalier, dysmenoré, bryst- 
smerter/ubehag, utstøting av innlegg (helt/delvis),  

Bayer AS, Drammensveien 288 
0283 Oslo, Postboks 193   
1325 Lysaker tlf. 23 13 05 00

PREVENSJON

 En 5-årig hormonspiral som er en 
 videreutvikling av Bayers tidligere  
 hormonspiraler.

 Et prevensjonsmiddel med høy 
 prevensjonseffekt (Pearl Index 0,29)1  

TIL FERTILE KVINNER 
I ALLE ALDRE

Referanser:
1. Kyleena SPC 07.11.2016 avsnitt 5.1
2. Gemzell-Danielsson K, Schellschmidt I, Apter D, A randomized, phase II study  

 
 levonorgestrel-releasing intrauterine contraceptive systems and Mirena.  
 Fertil Steril 2012;97:616-22. 
3. Kyleena SPC 07.11.2016 avsnitt 5.2
4. Kyleena SPC 07.11.2016 avsnitt 4.8
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Hel se eff ek ter av am ming

Få te ma er vek ker så ster ke fø lel ser i me di sins ke fag mil jø som am ming. Hvor 
gode hol de punk ter fin nes det for å an be fa le mors melk som enes te er næ ring 
ett er de fire før s te le ve må ne de ne?

I 2001 kom Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) 
med en an be fa ling om at sped barn bør 
full am mes i seks må ne der og at am min gen 
bør fort sett e i 24 må ne der. Nors ke ret nings-

lin jer fra sam me år an be fa ler også full am-
ming i seks må ne der og at barn bør få mors-
melk i minst 12 må ne der. Re vi der te ret nings-
lin jer fra 2016 ble i ho ved sak uend ret, selv  
om in tern uenig het før te til man ge for be-
hold om kring til leggs mat fra fire må ne ders 
al der (1, 2).

Hel se di rek to ra tets rap por ter om sped-
barns er næ ring (Spedkost) fra 1999, 2006 og 
2013 vi ser at an de len mød re som full am mer 
ved 5,5 må ne ders al der har økt noe, fra 12 % 
til 17 %. An de len som fort satt am mer når 
bar net er 12 må ne der, har gått litt ned fra 
2007 til 2013, og lig ger nå på om kring 35 % 
(3). Et mind re tall av nors ke mød re føl ger 
alt så Hel se di rek to ra tets ret nings lin jer.

Forsk nings de sign
I me di sinsk år saks forsk ning er gull stan dar-
den kon trol ler te stu di er der del ta ge re til fel-
dig blir truk ket ut til uli ke in ter ven sjo ner. 
Det fin nes en kel te stu di er der sped barn  
i til legg til mors melk blir ran do mi sert til 
in tro duk sjon av nye mat va rer ved uli ke 
tids punkt for å stu de re ri si ko for fødemid-
delreaksjoner (4–6).

På grunn av de vel etab ler te po si ti ve eff ek-
te ne av am ming vil det være uetisk å ran do-
mi se re sped barn til å få mors melk el ler ikke. 
Men man kan sam men lig ne grup per som 
ran do mi se res til stan dard vei led ning el ler 
eks tra pro mo te ring av am ming (7).

Man kan også få nytt ig kunn skap om 
eff ek ter av mors melk ved å bru ke en god 
num mer to i hie rar ki et i kunn skaps grunn-
lag/evi dens: pros pek ti ve ko hort stu di er der 
mor og barn selv vel ger når am ming skal 
av slutt es. Svak he ten er at det ikke er en 
en kelt in ter ven sjon som stu de res. Va rig het 
av am ming va ri e rer sy ste ma tisk sam men 
med and re fak to rer. Til en viss grad kan 
dett e kor ri ge res ved å jus te re for kjen te 
sam men blan dings fak to rer.

Mer enn 100 000 barn er med i Den  
nors ke mor og barn-un der sø kel sen (MoBa). 
Re krutt e rin gen til den ne un der sø kel sen fra 

1999�–�2008 ga en viss so si al skjev het i ut val-
get, men an de len som føl ger nors ke anbe- 
falinger om am ming sam men fal ler med 
Spedkost (8). Mød re som am mer len ge  
i un der sø kel sen har sig ni fi kant høy ere 
ut dan ning og al der, røy ker mind re og har 
of te re født va gi nalt et barn over 2 500 g til 
ter min (8). Slik hen ger am ming i rike land 
sam men med and re hel se frem men de fak - 
to rer, mens det i fatt i ge land gjer ne er mot-
satt (9). Der for bør stu di er av hel se eff ek ter 
av am ming ta hen syn til sli ke sam men blan-
dings fak to rer (kon fun de ring).

Skjev he ter i stu die de sign
Mang len de in for ma sjon om sam men blan-
dings fak to rer er en be grens ning ved man ge 
tid li ge re stu di er av am ming. At barn som 
am mes len ge får høy ere IQ og la ve re ri si ko 
for over vekt, kan også for kla res av at mød - 
re ne har høy ere ut dan ning og la ve re kropps- 
 mas se- in deks. Et søskenflokkdesign der 
sam men lig nin gen skjer mel lom barn med  
sam me mor, kan kor ri ge re for dett e (10).

Man ge tid li ge re pub li ser te stu di er av 
am ming er pa si ent-kon troll-stu di er. Sli ke 
stu di er har stør re ri si ko for and re sy ste ma-
tis ke skjev he ter i til legg til de som fin nes  
i pros pek ti ve stu di er, slik som erind rings-
skjev het (re call bias) og se lek sjons skjev het. 
Pa si ent-kon troll-stu di er er vist å over es ti - 
me re eff ek ter av am ming som ikke har blitt 
be kref tet i pros pek ti ve stu di er (11–13).

Som for and re hel se råd må råd om  
am ming gis på grunn lag av opp sum mert 
kunn skap om alle kjen te eff ek ter. Vi har 
stu dert sam men hen gen mel lom va rig het  
av am ming og et knip pe syk dom mer hos 
barn som vi me ner er re le van te i den ne  
sam men hen gen: in fek sjo ner, ast ma, cø lia ki 
og type 1-dia be tes. I dis se stu di e ne ble full- 
am ming de fi nert som er næ ring med mors-
melk uten til legg av fast føde el ler drikke 
med unn tak av vann og vi ta mi ner.

In fek sjo ner
En av de mest kon sis ten te sam men hen ge ne  
i litt e ra tu ren er la ve re ri si ko for in fek sjo ner 
blant barn som får mors melk sam men lig net 
med de som ikke får. Mors mel kens uni ke 
inn hold gir be skytt el se mot in fek sjo ner før 
bar nets eget im mun sy stem er fullt ut vik let.

I våre data fra Den nors ke mor og barn- 
un der sø kel sen fant vi in gen støtt e for at 
full am ming ut over fire må ne ders al der var 
for bun det med ytt er li ge re re du sert ri si ko 
for sy ke hus inn leg gel se grun net in fek sjon.  
I al ders grup pen 0�–�18 må ne der ble 7,3 % av 
barn som var full am met i fire må ne der inn- 
lagt på sy ke hus for in fek sjo ner, sam men lig-
net med 7,7 % når full am ming var te seks 
må ne der el ler mer (8).

Fun ne ne stem mer godt over ens med 
sam men lign ba re stu di er (14, 15). I en ran do-
mi sert stu die fra Hvi te russ land, der in ter-
ven sjons grup pen fikk eks tra in for ma sjon 
om vik tig he ten av mors melk, var fore koms-
ten av luft veis in fek sjo ner lik, men ri si ko en 
for mage/tarm in fek sjo ner høy ere i kon troll-
grup pen (7). I en ny ran do mi sert stu die  
fra Stor bri tan nia fant man in gen for skjell  
i fore komst av in fek sjo ner om bar net fikk 
an nen mat i til legg til mors melk fra tre 
må ne ders al der sam men lig net med seks 
må ne der (4). I en me ta ana ly se av ob ser va-
sjons stu di er fra lav inn tekts land fant man 
høy ere mor ta li tet hos barn som ikke ble 
full am met de før s te seks må ne de ne. Det var 
ikke mu lig å sam men lig ne med full am ming 
i fire må ne der, og det var tatt for be hold om 
lav stu die kva li tet og man gel på in for ma sjon 
om sam men blan dings fak to rer (16). I land 
der in fek sjo ner kan kom me fra for urens-
ning i mat, kan slik til leggs mat være mer 
ri si ka bel. Kan det være grunn til å gi dif- 
 fe ren sier te råd om sped barns er næ ring  
ett er syk doms pa no ra ma og res surs til gang  
i be folk nin gen?

Vi har også stu dert om to tal amme va rig-
het, uav hen gig av an nen føde, er as so siert 
med in fek sjo ner de før s te 18 le ve må ne de ne. 
Vi fant en høy ere ri si ko hos barn som fikk 
mors melk mind re enn seks må ne der sam-
men lig net med leng re amme va rig het, men 
med sam me ri si ko ved amme va rig het i 6�–�11 
som > 12 må ne der. Ty de ligst var for skjel len 
for in fek sjo ner i mage og tarm (8).

Ast ma
I Den nors ke mor og barn-un der sø kel sen 
fant vi in gen for skjell i ri si ko en for ast ma 
ved sju års al de ren hos barn som ble full- 

«Våre funn ty der på at  
full am ming i fire el ler seks  
må ne der er li ke ver dig»
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stu di en i sitt slag. Der fant vi in gen hol de-
punk ter for at va rig het av full am ming har 
be tyd ning for ri si ko for type 1-dia be tes (13). 
Dett e er i tråd med en fersk me ta ana ly se fra 
ni tid li ge re ko hort stu di er som vi ser at tid 
for in tro duk sjon av an nen mat enn mors-
melk ikke er as so siert med ri si ko en for type 
1-dia be tes (25).

For type 1-dia be tes fant vi in gen sam men-
heng mel lom amme va rig het og syk dom. Vi 
fant imid ler tid at det var økt ri si ko for type 
1-dia be tes blant barn som ald ri fikk mors-
melk. Sam ti dig må vi ta for be hold om at 
den ne lil le grup pen (ca. 1 %) kan skille seg ut 
på and re må ter og at det der for er usik kert 
om for skjel len skyl des am ming ale ne.

Fødemiddelallergier
Vi har ikke stu dert al ler gi er i Den nors ke 
mor og barn-un der sø kel sen, men ran do mi-

med seks må ne der og se ne re (21, 22). To tal 
va rig het av am ming had de in gen be tyd ning 
for ri si ko en for se ne re cø lia ki (22).

En ran do mi sert mul ti sen ter stu die vis te  
at in tro duk sjon av små meng der glu ten fra 
fire må ne ders al der sam men lig net med seks 
må ne ders al der ga om trent sam me ri si ko 
for cø lia ki (6). Meng den glu ten som ble gitt 
var svært li ten, og in ter ven sjo nens re le vans 
er der for om dis ku tert. Me ta ana ly ser spri ker 
i kon klu sjo ne ne på om glu ten in tro duk sjon 
fra fire må ne der sam men lig net med seks 
må ne der er as so siert med re du sert ri si ko  
for cø lia ki (23, 24).

Type 1-dia be tes
Vi har stu dert data fra den dans ke fød sels- 
ko hor ten og Den nors ke mor og barn-un der-
sø kel sen med 155 000 barn, der 500 barn nå 
har fått type 1-dia be tes. Dett e er den stør ste 

am met frem til fire må ne ders al der sam-
men lig net med seks må ne der. Hel ler ikke 
epi so der med tett pust (hve sing) før tre års 
al der va ri er te med va rig het av full am ming 
(17). To tal va rig het av am ming had de in gen 
be tyd ning for ri si ko en for ast ma ved sju års 
al der (17).

Våre funn er i tråd med en ran do mi sert 
stu die samt and re pros pek ti ve ko hort - 
stu di er (18–20). En ny ere me ta ana ly se kon- 
kluderer med at det ikke fin nes as so sia sjon 
mel lom va rig het av am ming og ast ma (11).

Cø lia ki
Tids punkt for glu ten in tro duk sjon og meng-
den glu ten i sped barns kost har vært stu dert 
som en mu lig ri si ko fak tor for cø lia ki. I to 
ob ser va sjons stu di er, in klu dert vår egen, var 
ri si ko en sig ni fi kant la ve re når glu ten ble 
in tro du sert fra 4�–�5 må ne der sam men lig net 

Il lust ra sjon: Sunniva Sunde Krog seth
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ter at am ming er vik tig for bar net de før s te 
må ne de ne. Sam ti dig ty der våre funn og 
and re ny ere stu di er på at full am ming i fire 
el ler seks må ne der er li ke ver dig. Vi har til lit 
til at hel se søst re og le ger in for me rer godt og 
ba lan sert om mors melk som enes te er næ-
ring fra star ten, og tror nors ke mød re fort-
satt kan gjø re for nuf ti ge og in for mer te valg 
om hvor len ge full am min gen bør vare.

Mott att 5.1.2018, før s te re vi sjon inn sendt 7.2.2018, god kjent 
28.2.2018.

in klu der te barn ble stu dert, fant man in gen 
for skjell i fødemiddelallergier.

I eu ro pe is ke ret nings lin jer har man end-
ret an be fa lin ger om å ut sett e in tro duk sjon 
av al ler ge ner for å fo re byg ge al ler gi, og det 
gjen står å se om på gå en de ran do mi ser te 
stu di er gir grunn lag for å an be fa le tid li ge re 
in tro duk sjon av fø de mid ler (26).

Fire el ler seks må ne der?
Våre data ut gjør en li ten, men vik tig del av 
det to ta le kunn skaps grunn laget som be kref-

ser te stu di er fra de sis te åre ne kan tyde på  
at in tro duk sjon av al ler ge ner før seks må ne-
ders al der kan fo re byg ge fødemiddelallergi. 
Barn med økt al ler gi ri si ko som ble ran do- 
misert til å unn gå pea nøtt er, had de langt 
høy ere fore komst av pea nøtt al ler gi enn 
barn som fort satt e med små meng der (5). 
En an nen stu die med barn uten økt al ler gi-
ri si ko vis te at tid lig inn fø ring av al ler ge ner 
ga la ve re ri si ko for al ler gi i ana ly sen som 
in klu der te barn som had de gjen nom ført  
i tråd med stu die pro to kol len (4). Når alle 
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Tryg ge re inn fø ring av nye me to der

Nye me to der i hel se tje nes ten skal vur de res før de blir inn ført for å sik re at de 
er eff ek ti ve og tryg ge. Mini-me to de vur de rin ger kan for hind re at sy ke hu se ne 
tar i bruk uvirk som me el ler ska de li ge me to der.

Det er lett å bli be geist ret over nye 
mu li ge me to der og tek nis ke løs nin-
ger som man hø rer om på in ter na-
sjo na le fag kon gres ser for hel se per-

so nell. Da er det nær lig gen de å ten ke at 
pa si en ter i nors ke sy ke hus bør få rask til-
gang til sli ke ny vin nin ger, en ten dis se gjel-
der ut red ning, be hand ling, pleie, re ha bi li te-
ring el ler or ga ni sa to ris ke mo del ler for drift. 
Inn fø ring av nye me to der har i man ge til -
feller fore gått uten til strek ke lig vur de ring  
av kunn skaps grunn laget. Dett e har man ge 
gan ger gått bra, spe si elt når den nye me to-
den har vist seg å være like eff ek tiv og trygg 
som man først fikk inn trykk av. En ny me to de 
er imid ler tid ikke ens be ty den de med en 
bed re me to de, og man ge kli ni ke re og le de re 
i sy ke hus har er fart at nye me to der kan være 
dår li ge re enn fore spei let av pro du sen ten.

Hel se- og om sorgs de par te men tet etab ler te 
i 2013 et na sjo nalt sy stem for inn fø ring av 
nye me to der i spe sia list hel se tje nes ten, kalt 
«Nye me to der» (1–3). Nå må de vur de res før 
de tas i bruk. Me to de vur de rin ge ne er en ten 
na sjo na le me to de vur de rin ger, som inn går  
i na sjo na le be slut nin ger, el ler mini-me to de-
vur de rin ger, som støtt er be slut nin ger i de 
en kel te sy ke hu se ne.

Mini-me to de vur de ring
Mini-me to de vur de ring bru kes av sy ke -
husene når et fag mil jø øns ker å inn fø re en 
ny me to de (4, 5). Or det «me to de vur de ring» 
bru kes som det nors ke be gre pet for «Health 
Technology As sess ment» (HTA) (6), og inn -
befatt er en sy ste ma tisk inn hen ting, opp-
sum me ring og kri tisk vur de ring av forsk-
ning om kli nisk eff ekt og sik ker het av me to-
der i hel se tje nes ten. En me to de vur de ring 
in ne hol der i til legg øko no mis ke ana ly ser  
og even tu elt vur de ring av etis ke, or ga ni sa to-
ris ke, ju ri dis ke el ler so si a le kon se kven ser av 
å inn fø re me to den. Med «me to der» me nes  
i den ne sam men hen gen alle ty per til tak 

som be nytt es i hel se tje nes ten, for eks em pel 
dia gnos tis ke tes ter, me di sins ke, kir ur gis ke 
og hel se fag li ge pro se dy rer, me di sinsk ut styr 
og le ge mid ler.

Mini-me to de vur de ring er en ned ska lert 
form av den tra di sjo nel le me to de vur de rin-
gen, og den er spe si elt til pas set be slut nin ger 
som skal tas på sy ke hus nivå. Mini-me to de-
vur de rin gen ses i sam men heng med sy ke-
hu sets stra te gi, or ga ni se ring, øko no mi og 
prak sis. Noen eks emp ler på spørs mål som 
skal ut re des i en mini-me to de vur de ring er: 
Hva er kli nisk eff ekt og sik ker het av den nye 
me to den, sam men lig net med me to der som 
el lers bru kes i sy ke hu set? Hva kos ter inn fø-
ring og drift? Er det me to der som bru kes på 
sy ke hu set i dag, som bør fa ses ut hvis den 
nye me to den inn fø res? Hvil ke or ga ni sa to -
riske end rin ger med fø rer inn fø rin gen?

Tre de ler
Fle re er in vol vert i ut ar bei din gen av en 
mini-me to de vur de ring, som be står av et 
tre delt skje ma. Del 1, ho ved de len, fyl les ut  
av for slags stil ler, alt så den kli ni ke ren el ler 
le de ren som øns ker å inn fø re den nye me to-
den. I til legg bi drar en bib lio te kar med 
sy ste ma tis ke litt e ra tur søk, og en «con trol-
ler» ut fø rer kost nads ana ly se ne. Del 2 er en 
sjekk lis te for fag fel le vur de ring. Fag fel le skal 
være en «nøy tral» per son, for eks em pel en 
fag per son fra et an net sy ke hus som sjek ker 
at del 1 av mini-me to de vur de rin gen er til-
freds stil len de ut ført. Del 3 er tenkt som en 
inn stil ling til be slut nings tager, og det er 
valg fritt å bru ke den ne de len. Be slut nings-
tager vil van lig vis være en kli nikk- el ler 
di vi sjons le der, og i noen til fel ler ad mi ni-
streren de di rek tør.

Alle tre de le ne av mini-me to de vur de rings-
skje ma et kan las tes ned fra den na sjo na le 
da ta ba sen for mini-me to de vur de ring (7). 
Del 1 av de fer dig stil te vur de rin ge ne pub li -
seres i da ta ba sen. Mini-me to de vur de rin ge ne 
lig ger åpent til gjen ge lig for å sik re gjen-
nom sik tig het og for å unn gå dob belt ar beid 
for and re sy ke hus som er in ter es sert i å inn- 
 fø re den sam me me to den. Del 2 blir all tid 
sendt inn sam men med del 1 til da ta ba sen 
for å sik re at alle mini-me to de vur de rin ger 

som pub li se res, er fag fel le vur dert, men 
den ne de len blir ikke pub li sert. Del 3 er kun 
for in ternt bruk i sy ke hu set og sen des føl ge-
lig ikke inn til da ta ba sen.

Når bør man gjø re vur de ring?
Det vil ikke være ra sjo nelt å vur de re alle nye 
til tak i spe sia list hel se tje nes ten med mini-
me to de vur de ring. Noen nye me to der vil ha 
ba ga tell mes si ge kon se kven ser for pa si en -
tene og sy ke hu set og kan der med inn fø res 
uten nær me re vur de ring. Hvor skal så ters-
ke len lig ge? Prak sis til nå har vært at mini-
me to de vur de ring ut fø res når be slut nings-
tager el ler fag per so ne ne er usik re på om 
den nye me to den er virk som og trygg, el ler 
når det er nød ven dig å kart leg ge bud sjett-
mes si ge el ler or ga ni sa to ris ke kon se kven ser.

I til fel ler der be slut nin gen om inn fø ring 
av en ny me to de skal tas på na sjo nalt nivå, 
skal det ut ar bei des en na sjo nal me to de vur-
de ring, og mini-me to de vur de ring reg nes  
da van lig vis ikke som et til strek ke lig be slut-
nings grunn lag. Eks emp ler på me to der som 
man i «Nye me to der» har de fi nert skal av gjø-
res på na sjo nalt nivå, er alle ty per le ge mid-
ler som skal fi nan si e res av den nors ke spe-
sia list hel se tje nes ten, na sjo na le screen ing-
pro gram mer, me to der med po ten si elt sto re 
kon se kven ser for spe sia list hel se tje nes ten, 
me to der som ved bruk er for bun det med 
høy ri si ko (for eks em pel im plan ter bart 
ut styr), og der man øns ker en stør re hel se-
øko no misk eva lue ring. Me to der som ikke 
fal ler inn un der dis se kri te ri e ne, kan vur de-
res i en mini-me to de vur de ring.

Det er vik tig å vite at mini-me to de vur de-
rin ger også kan bru kes for å vur de re me to-
der som al le re de ek si ste rer på sy ke hu se ne, 
og som man vur de rer å av vik le.

Hvor dan fun ge rer det?
Oslo uni ver si tets sy ke hus pub li ser te den 
før s te mini-me to de vur de rin gen i ok to ber 
2013. Frem til au gust 2017 er det ut ar bei det 
to talt 45 mini-me to de vur de rin ger. Oslo 
uni ver si tets sy ke hus og Hel se Bergen har 
hatt størst pro duk sjon, med hen holds vis  

«En ny metode er imidlertid 
ikke ensbetydende med en 
bedre metode»

«Mini-metodevurderinger 
bidrar til gjennomsiktige 
og kunnskapsbaserte 
beslutninger»
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25 og åtte pub li ser te mini-me to de vur de rin-
ger. At uni ver si tets sy ke hu se ne pro du se rer 
flest mini-me to de vur de rin ger er som for-
ven tet, si den de van lig vis er først ute med  
å ta i bruk nye me to der. Beg ge sy ke hu se ne 
har hatt en ty de lig le del ses for ank ring og 
klar stra te gi for ar bei det med mini-me to de-
vur de rin ger. De øv ri ge pub li ser te mini- 
meto de vur de rin ge ne kom mer fra syv and re 
hel se fo re tak.

Hver mini-me to de vur de ring skal i del 1 
ende opp med en kon klu sjon. Den ne kon-
klu sjo nen er kun et for slag til de som skal  
ta den en de li ge be slut nin gen om en me to de 
skal inn fø res på sy ke hu set el ler ikke. Hva 
som i hvert til fel le blir den re el le be slut nin-
gen, har så langt vært opp fatt et som et 
 in ternt an lig gen de for sy ke hu set og er  
ikke blitt pub li sert. I 33 av de 45 pub li ser te 

mini-me to de vur de rin ge ne var kon klu sjo-
nen at me to de ne som ble vur dert, bur de 
inn fø res ved det ak tu el le sy ke hu set. For de 
res te ren de 12 mini-me to de vur de rin ge ne var 
kon klu sjo nen at me to den ikke bur de inn -
føres. I de fles te av dis se til fel le ne var dett e 
be grun net med svakt forsk nings grunn lag.

For de ler og ulem per
Mini-me to de vur de rin ger bi drar til gjen nom-
sik ti ge og kunn skaps ba ser te be slut nin ger 
ved inn fø ring av nye el ler ut fa sing av ut da-
ter te me to der i sy ke hus. Eks emp let oven for 
il lust re rer én av hen sik te ne med mini-me to-
de vur de ring, nem lig at man ved en sy ste ma-
tisk gjen nom gang av forsk nings do ku men ta-
sjo nen kan av dek ke når do ku men ta sjons-
grunn laget er for svakt til å kon klu de re. 
Der med kan man unn gå at ut prø ven de 

be hand ling gis ru ti ne mes sig. Dett e gir økt 
pa si ent sik ker het i sy ke hu se ne ved at pa si en-
te ne får til bud om dia gnos tikk el ler be hand-
ling som er forsk nings ba sert. I til legg kan 
man ved mini-me to de vur de ring unn gå 
øko no mis ke og or ga ni sa to ris ke over ras kel-
ser ett er at en ny me to de er inn ført på et 
sy ke hus.

Fag per so ner som ut fø rer mini-me to de -
vurde rin ger, må bru ke tid som de el lers 
kun ne ha brukt til kli nisk ar beid. Ar beids -
giver må der for fri gjø re tid. Ofte vil ar bei det 
med en mini-me to de vur de ring med fø re 
stør re ei er for hold til den nye me to den blant 
kli ni ker ne og gi fag fol ke ne økt kunn skap 
om me to dens eff ekt og sik ker het.

Mott att 22.8.2017, før s te re vi sjon inn sendt 19.1.2018,  
god kjent 13.2.2018.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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Adalat (nifedipin) tabletter brukes til 
behandling av akutt blodtrykksstigning 
hos blant annet slagpasienter og  
fødende. I tillegg er Adalat tabletter 
eneste godkjente legemiddel til  
behandling av alvorlige tilfeller av  
Raynauds fenomen/sykdom («likfingre»).

Etter eget ønske slutter legemiddel- 
firmaet Bayer å produsere Adalat  
tabletter på 10 mg. Det vil ikke lenger 
finnes hurtigvirkende nifedipintabletter 
i Norge. Legemiddelverket har bestemt 
at apotek inntil videre kan levere ut 
hurtigvirkende kapsler og tabletter med 
nifedipin i utenlandske pakninger fra 
EU-/EØS-land (3).

Råd til leger og sykehus

Raynauds sykdom: Bytt til et annet 
virkestoff (for eksempel amlodipin) 
eller søk om hurtigvirkende  
nifedipin kapsler/tabletter på  
godkjenningsfritak.  

Sykehus bør vurdere å ta i bruk  
annen behandling der  
behandlingsretningslinjene i dag 
anbefaler nifedipin. 

Alternativer i akuttsituasjoner vil 
blant annet kunne være labetalol 
som tabletter eller som intravenøs 
infusjon, nitroglyserin som intra-
venøs infusjon eller diuretika som 
tabletter eller injeksjon. Ved svært 
alvorlig hypertensjon kan natrium-
nitroprussid intravenøst brukes.

Advarsel
Nifedipin kapsler, tabletter, dråper eller 
oppløsninger fra utlandet kan ha andre 
egenskaper enn Adalat tabletter. De kan 
ha en meget rask og kraftig virkning på 
blodtrykket og må bare brukes etter 
nøye vurdering. Det kan oppstå alvorlige 
bivirkninger ved uriktig bruk. Ved  
usikkerhet bør annen behandling velges.

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Pregabalin (Lyrica) flyttes til reseptgruppe B 

Adalat tabletter avregistreres

Legemiddelverket flytter pregabalin fra reseptgruppe C til reseptgruppe B fra 1. juni 2018. 
Hensikten er å minne leger om risikoen for avhengighet ved bruk av pregabalin. 

Pregabalin fikk markedsføringstillatelse i Norge i 2004. Allerede i 2007 var det 21 000  
pasienter som brukte pregabalin. Antall brukere har siden vært stabilt. 

Godkjente indikasjoner:
Perifer og sentral nevropatisk smerte hos voksne. Tilleggsbehandling ved epilepsi hos 
voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering. Generalisert  
angstlidelse (GAD) hos voksne (1). 

I Legemiddelhåndboken står det: «Pregabalin er en GABA-analog uten direkte GABA-erg 
effekt. Den virker ved å binde seg til en komponent av spenningsavhengige kalsiumkanaler 
i CNS. Det er påvist effekt ved fokale anfall med eller uten generalisering og ved nevrogen 
smerte. Effekt er også dokumentert ved angsttilstander» (2). 

Virkestoffet ble satt på overvåkingslisten i 2010 på grunn av rapporter om avhengighet, 
misbruk og seponeringseaksjoner. Etter en omfattende utredning har Legemiddelverket 
bestemt at pregabalin nå flyttes til reseptgruppe B. 

 
Når pregabalin blir «B-preparat» innebærer det at legen ikke lenger kan reiterere hvite  
resepter på legemidlet. Som en overgangsordning er det bestemt at reiterering av  
resepter på pregabalin utstedt før 1. juni likevel er gyldig.    

Det gjelder egne krav for individuell stønad til vanedannende legemidler. Etter endring 
av reseptstatus, vil disse kravene i hovedsak også gjelde for pregabalin.

I søknaden om individuell stønad for pregabalin må legen dokumentere:

I  tillegg vil gjeldende vilkår/krav til individuell stønad videreføres. Blant annet gjelder 
dette krav om å ha forsøkt gabapentin først ved sterk nevropatisk smerte.  

Se helfo.no for nærmere detaljer om vilkår for individuell stønad til pregabalin.

Søknaden må komme fra relevant spesialist eller lege ved relevant sykehusavdeling.
Ved behandling av avklarte, kroniske sterke smerter kan også fastlege søke.

Referanser:
1. Preparatomtale for pregabalin (Lyrica), søk på legemiddelsøk.no. 2. http://legemiddelhandboka.
no/Generelle/56912 (02.05.2018) 3. https://legemiddelverket.no/nyheter/adalat-tabletter-avregistre-
res (02.05.2018).

Blåresepter på pregabalin kan reitereres som før.  

Blåresepter utstedt før 1. juni er fortsatt gyldige. 

Ved behandling av epilepsi refunderes pregabalin som før på blå resept (§2). 

Individuell stønad som allerede er innvilget fra Helfo kan fortsatt brukes.

 

 

 

At faren for avhengighet er vurdert. 

At det foreligger en plan for behandlingen. 

At det er gjort smerteanalyse (når søknaden gjelder kronisk smerte). 

Planlagt maksimal døgndose.

 

 

 

Pregabalin på hvit resept 

Pregabalin på «blå resept»

Søknad om individuell stønad (§ 3) for nye pasienter
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Be hand ling med kor ti kos te roi der gir 
bed re gang funk sjon og bed re funk-
sjon i arm og hånd hos pa si en ter med 
 Duchen nes mus kel dyst ro fi.

De sis te åre ne er sy ste mis ke kor ti kos te roi der 
i øken de grad tatt i bruk i be hand lin gen av 
pa si en ter med Du chen nes mus kel dyst ro fi, 
og fle re re tro spek ti ve stu di er har vist god 
eff ekt av slik be hand ling på gang funk sjo-
nen. Nå vi ser en stu die som ny lig ble pub li-
sert i The Lan cet også eff ekt på arm- og hånd-
funk sjo nen ett er at pa si en ten ikke len ger 
kan gå (1).

Stu di en om fatt et 440 pa si en ter med 
 Du chen nes mus kel dyst ro fi i al de ren 2�–�28 år. 
De ble fulgt i opp til ti år. Be hand ling med 
kor ti kos te roi der ut satt e tap av gang funk-

sjon med opp til 4,4 år og tap av funk sjon i 
arm og hånd med opp til 8,0 år sam men lig-
net med kort va rig el ler in gen kor ti kos te-
roid be hand ling.

– Dett e er den før s te sto re, pros pek ti ve 
stu di en av eff ek ten av kor ti kos te roi der ved 
Du chen nes mus kel dyst ro fi gjen nom hele 
livs lø pet, sier El len Jo han ne An nex stad, som 
er bar ne le ge og sti pen diat ved En het for 
med fød te og ar ve li ge nev ro mus ku læ re 
til stan der ved Oslo uni ver si tets sy ke hus.

– Den vi ser en over be vi sen de eff ekt av slik 
be hand ling, noe som vil kun ne få be tyd ning 
for kli nisk prak sis. Tatt i be trakt ning at 
Du chen nes mus kel dyst ro fi er en sjel den 
til stand, er an tal let stu die del ta ge re im po ne-
ren de høyt. At også svenske gutt er er in klu-
dert, gir økt re le vans for nors ke for hold, 
me ner An nex stad, som li ke vel på pe ker fle re 
svak he ter ved stu di en.

– An tal let voks ne pa si en ter var lavt. Dess-
uten dis ku te rer ikke for fatt er ne det for hold 
at be hand lin gen ikke had de eff ekt hos alle 
og at en del fikk så plag som me el ler al vor li-
ge bi virk nin ger at de var nødt til å av slutt e 
be hand lin gen. Det kun ne vært in ter es sant å 
vite syk doms for lø pet hos dem som av slutt er 
be hand ling ett er få år sam men lig net med 
for lø pet hos dem som to le re rer be hand ling 
inn i vok sen al der, sier hun.

ØY VIND STOP LE SIVERTSEN TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 McDonald CM, Henricson EK, Abresch RT et al. 

CINRG Investigators. Long-term eff ects of gluco-
corticoids on func tion, qual i ty of life, and sur viv al 
in pa ti ents with Duchenne mus cu lar dys tro phy: a 
pro spec tive cohort study. Lan cet 2018; 391: 451�–�61. 

Kor ti kos te roi der mot Du chen nes mus kel dyst ro fi

Mus kel dyst ro fi er for år sa ket av mu ta sjo ner i dystrofin, det stør ste kjen te hu ma ne ge net, lo ka li sert på kro mo som Xq21. Il lust ra sjons fo to: Scien ce Pho to Li brary/NTB scan pix
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Så kal te le ven de nettverksmetaanalyser 
kan gi ras ke re svar på spørs mål om 
eff ekt av be hand lin ger slik at man unn-
går unød ven dig forsk ning.

Hva er bes te og ras kes te måte for å in te gre re 
nye en kelt stu di er i al le re de ek si ste ren de 
sy ste ma tis ke over sik ter? Hvor dan kan vi 
sik re at den forsk nin gen som sta dig ak ku-
mu le res, raskt blir del av den kunn ska pen vi 
al le re de har? Nettverksmetaanalyser er en 
me to de som har fått økt opp merk som het i 
forsk ning på me di sinsk eff ekt. I så kal te le-
ven de nettverksmetaanalyser sø ker man 
fort lø pen de å in klu de re di rek te og in di rek te 
ny kunn skap for å kun ne få sik re svar ras ke re 
enn ved bruk av par vi se me ta ana ly ser. Me to-
den kre ver avan sert sta tis tikk for å unn gå at 
det blir truk ket feil kon klu sjon i fa vør av den 
ene el ler den and re in ter ven sjo nen.

I en ny stu die pub li sert i tids skrif tet BMJ 
ville fors ker ne ha svar på om man ved hjelp 
av le ven de nettverksmetaanalyser ras ke re og 
of te re for kas tet null hy po te sen enn ved par-
vi se me ta ana ly ser (1). 44 nettverksmeta-
analyser fra pe ri oden 2012�–�15 ble in klu dert. 
De fles te stu di e ne var fra spe sia li te te ne 
kar dio lo gi, en do kri no lo gi, psy kia tri og rev-
ma to lo gi. Av de 49 ut valg te sam men lig nin-
ge ne var 80 % un der sø kel se av to le ge mid ler, 
10 % var pla ce bo kon trol ler te, 8 % om hand let 
livs stils in ter ven sjo ner og 4 % in va si ve in ter-
ven sjo ner. To tre de ler av ut fal le ne var bi næ re 
og en fi re del kon ti nu er li ge. Nes ten to tre de-
ler av sam men lig nin ge ne in klu der te både 
di rek te og in di rek te evi dens.

Ved hjelp av nettverksmetaanalyser kun ne 
null hy po te sen for kas tes i ti sam men lig nin-
ger der de par vi se me ta ana ly se ne ikke kun-
ne dett e. Nettverksmetaanalysene gjor de 
dett e også ras ke re enn par vi se me ta ana ly ser 
(ett er 19 år ver sus 23 år, ha sard ra tio 2,78, 95 % 
KI 1,00�–�7,72). For halv par ten av in ter ven sjo-
ne ne der man ved hjelp av nettverksmeta-
analyser al le re de had de et godt kunn skaps-

Nettverksmetaanalyser gir ras ke re svar

grunn lag for å for kas te null hy po te sen, ble 
det fort satt pub li sert nye stu di er.

– Stu di en vi ser at kon klu sjo nen om hvor-
vidt en in ter ven sjon har eff ekt el ler ikke, kan 
trek kes fle re år tid li ge re enn når man gjør 
tra di sjo nel le me ta ana ly ser, sier Eva Skov-
lund, som er pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk 
ved Nor ges tek nisk-na tur vi ten ska pe li ge 
uni ver si tet. Skov lund for kla rer at van li ge 
me ta ana ly ser er ba sert på å sam le data fra 
ran do mi ser te stu di er der man sam men lig-
ner to be stem te be hand lin ger og er be gren-
set til sam men lig ning av dis se to.

Med nettverksmetaanalyse for sø ker man 
å få til en mer dy na misk opp da te ring av 
kunn ska pen, si den re sul ta ter ak ku mu le res 
inn til man har til strek ke lig in for ma sjon til 
å av gjø re hvil ken be hand ling som er best. 
Fors ker ne fast sett er en stopp gren se på 
for hånd, ett er lig nen de prin sip per som for 
se kven si el le kli nis ke for søk, der man gjør 
gjen tatt e sta tis tis ke ana ly ser un der veis i 
for søket og stu di en blir stan set når man har 

til strek ke lig in for ma sjon til å trek ke en 
kon klu sjon om be hand lings eff ekt.

– Den sto re for de len med et slikt «le ven de» 
nett verk er at man kan in klu de re både 
 di rek te og in di rek te sam men lig nin ger av 
fle re for skjel li ge be hand lin ger. Ulem pen er 
at nett verks ana ly ser er kom plek se og kre ver 
fle re an ta gel ser og mer avan ser te sta tis tis ke 
me to der, sier Skov lund.

– Det at be slut nin gen om til strek ke lig 
in for ma sjon er dre vet av sta tis tisk sig ni fi-
kans, kan også ses som en svak het med 
me to den. Og som for alle me ta ana ly ser er 
selv føl ge lig kva li te ten på de stu di e ne som 
inn går av stor be tyd ning, sier Skov lund.

KE TIL SLAG STAD TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Nikolakopoulou A, Mavridis D, Furukawa TA et 

al. Li ving net work meta-anal y sis com pared with 
pairwise meta-anal y sis in com par a tive eff ec tive-
ness re search: em pir i cal study. BMJ 2018; 360: k585. 

Il lust ra sjons fo to: iStock/Magnilion
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Tarmmikrobiota som pro du se rer 
kortkjedede fett sy rer fra kost fib re, kan 
for bed re glu ko se ho møo sta sen ved type 
2-dia be tes.

Kar bo hyd ra ter i kost fib re som vi ikke selv 
kan for døye, kan bry tes ned til kortkjedede 
fett sy rer av bak te ri er i tykk tar men. Fett sy re-
ne kan ha hor mon lig nen de virk nin ger ved å 
på vir ke type 2-dia be tes, blant an net via økt 
glu ka gon lig nen de pep tid-1-pro duk sjon, som 
sti mu le rer in su lin sek re sjo nen. Men hund re-
vis av bak te rie ar ter kan lage sli ke fett sy rer, 
og kost fi ber for søk har gitt svært va riab le 
re sul ta ter ved dia be tes.

I en ran do mi sert, kon trol lert di ett stu die 
ble pa si en ter med type 2-dia be tes satt på 
fi ber hol dig kost (test grup pen) el ler kost 
som ved or di nær opp føl ging (kon troll grup-
pen) (1). Alle fikk i til legg en amy la se hem-
mer som gjor de de ler av sti vel sen i di ett en 
ufor døye lig, og der med til sub strat for mik-
ro be ne i tar men.

Ett er 84 da ger vis te må ling av gly kert 
he mo glo bin for bed ret dia be tes kon troll i 
beg ge grup pe ne, men mest i test grup pen, 
der også eff ek ten på kropps vekt og blod-
lipidprofil var best. En ana ly se av tarm-
mikrobiomet med gen se kven se ring i fe ces-
prø ver vis te at det i test grup pen var 15 bak-
te rie stam mer som pro du ser te ace tat og 
butyrat og un der tryk te and re bak te rie ar ter 
med ne ga tiv eff ekt.

– Nor malt skal bak te ri e ne i co lon tyne de 
sis te res ter av ener gi ut av tarm inn hol det. 
For å greie dett e sam ar bei der de un der anae-
ro be for hold, med stor arts rik dom, for kla rer 
Arn old Ber stad, som er pen sjo nert pro fes sor 
ved Uni ver si te tet i Bergen. – Et pro blem med 
den ne stu di en er at det sam men med fi ber-
pro duk te ne ble gitt en amy la se hem mer som 
på før te pa si en te ne mal ab sorp sjon – i den 
hen sikt å øke meng den sub strat for pro duk-
sjon av fett sy re ne. Dett e end rer full sten dig 
den øko lo gis ke li ke vek ten, med la ve re krav 
til arts rik dom og anaerobisitet (hvil ket stu di-
en vi ser), sier Ber stad.

– At mal ab sorp sjon kan bed re type 2-dia-
be tes, er ikke noe nytt, sier han. Han på pe ker 
at met for min, som har vært brukt som 
dia be tes be hand ling i man ge år, sti mu le rer 
veks ten av en guns tig bak te rie som det er 
lite av ved type 2-dia be tes. – Den ak tu el le 
stu di en ty der alt så på at tarm bak te ri er kan 
for bed re type 2-dia be tes, men vi bør kun ne 
greie dett e uten å øde leg ge det nor ma le 
øko sy ste met, me ner han.

HAAKON B. BE NE STAD UNI VER SI TE TET I 
OSLO

LIT TE RA TUR
1 Zhao L, Zhang F, Ding X et al. Gut bac te ria se lec-

tive ly pro moted by di e tary fi bers al le vi ate type 2 
dia be tes. Scien ce 2018; 359: 1151�–�6. 

Om dan ning av myofibroblaster til 
adipocytter kan for hind re arr dan ning, 
men bare med hår fol lik ler til ste de.

Arr mang ler be hå ring og fett vev. Arr vev 
do mi ne res gjer ne av myofibroblaster, som 
de po ne rer sto re meng der kol la gen, og dis se 
har vært reg net som en cel le lin je uten mu-
lig het for å diff e ren sie re. Men i en ny lig 
pub li sert muse stu die på vis te en fors ker-
grup pe i USA adipocytter rundt ny dan ne de 
hår fol lik ler ved sto re over fla te ska der og at 
dis se adipocyttene var trans for mer te myo-
fibroblaster, uten bi drag fra and re cel le ty-
per (1). Trans for me ring var bare mu lig ved 
til  stede væ rel se av hår fol lik ler og un der 
på virk ning av benmorfologisk pro tein 
(bone morphogenetic pro tein, BMP).

Fra tid li ge re er det kjent at BMP-sig na le-
ring kan in du se re re ge ne re ring av adipocyt-
ter in vitro. I den ne stu di en fant man at 
sårtilheling hos mus med økt eks pre sjon av 
en BMP-an ta go nist ikke ga re ge ne re ring av 
fett selv om de for met nor ma le hår fol lik ler. 
For å ve ri fi se re dett e fun net ble BMP-re sep-
to ren fjer net. Mu se ne had de da ikke len ger 
ev nen til å trans for me re myofiborblaster.

– Arr fri til he ling har vært plas tikkir ur gi-
ens hel li ge gral, sier Kjers ti Au sen, som er 
plas tikki rurg og over le ge ved St. Olav hos pi-
tal i Trondheim. – Man har trodd at stam cel-
ler er så diff e ren sier te ett er fos ter li vet at 
arr fri til he ling ikke len ger er mu lig, men 
stu di en vi ser at myofibroblaster kan trans-
for me res til fett cel ler når arr ve vet kom mer  
i kon takt med hår fol lik ler. Man har lyk tes 
med å «skru på igjen» en diff e ren sie rings-
mu lig het som el lers bare er mu lig i em bryo-
na le stam cel ler og i in vitro-stu di er trans for-
mert ke loid arr vev. Der som man kan iden ti-
fi se re nøy ak tig hvil ke sig nal sub stan ser som 
trig ger en slik trans for ma sjon, gir dett e 
spen nen de frem tids vyer for be hand ling  
av arr, sier Au sen.

RUTH HALS NE TIDS SKRIF TET

LIT TE RA TUR
1 Plikus MV, Guer re ro-Jua rez CF, Ito M et al. Re gen-

er a tion of fat cells from myofibroblasts du ring 
wound hea ling. Scien ce 2017; 355: 748�–�52. 

Arr fri til he ling 
av sår?

Tarm bak te ri er bed rer type 2-dia be tes

Man kan for bed re type 2-dia be tes ved å hem me opp ta ket av kar bo hyd ra ter. Il lust ra sjons fo to: iStock/ChrisChrisW
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Sjekk lis ter gir bed re hen vis nin ger

SIG RUN LO SA DA ES KE LAND
sigesk@vestreviken.no
Foto: Øy stein Horgmo,  
Uni ver si te tet i Oslo

DIS PU TAS
Sig run Lo sa da Es ke land dis pu ter te for ph.d.-gra den 
ved Uni ver si te tet i Oslo 4.12.2017. Titt e len på av hand-
lin gen er Ap pro pri ate ness and qual i ty of re fer ral lett ers 
in gastroenterology – de vel op ment of a qual i ty sco re and  
a re fer ral im prove ment tool.

I en si mu le rings stu die har vi vist at 
sjekk lis ter in te grert i fast le ge nes elek-
tro nis ke pa si ent jour nal sy stem kan 
 forbed re kva li te ten på hen vis nin ger 
in nen gast ro en te ro lo gi.

Hen vis nin ger av lav kva li tet kan være van s ke -
lig å vur de re og pri ori te re for di de tal jer som 
er vik ti ge for å av gjø re al vor lig hets gra den  
av pa si en tens hel se til stand kan være man-
gel ful le. De sis te åre ne har det vært øken de 
di gi ta li se ring i hel se ve se net, og både le ve-
ran dø rer av elek tro nis ke pa si ent jour nal -
syste mer og grup per in nen spe sia list hel se-
tje nes ten har utt rykt øns ke om inn fø ring av 
sjekk lis ter for hen vis nin ger, til tross for at 
eff ek ten av en slik in ter ven sjon har vært 
util strek ke lig do ku men tert.

I mitt dok tor grads ar beid har vi i en si mu-
le rings stu die vist at elek tro nis ke dy na mis ke 
sjekk lis ter kan øke meng den kli nisk in for-
ma sjon i hen vis nin ger in nen gast ro en te ro-

lo gi be ty de lig. Kva li te ten på hen vis nin ge ne 
ble vur dert ved hjelp av en ob jek tiv skår, 
ut vik let som en del av dok tor grads ar bei det. 
Fast le ge ne som del tok i stu di en var po si ti ve 
til inn fø ring av sli ke sjekk lis ter. Vi vis te også 
at gast ro en te ro lo ger opp le ver at kva li te ten 
var for bed ret i hen vis nin ger der fast le ge ne 
had de hatt til gang til elek tro nis ke sjekk lis-
ter. Imid ler tid kun ne vi ikke finne noen 
eff ekt på den kli nis ke hånd te rin gen av 
 pa si en te ne.

Stu di en bi drar til økt kunn skap om eff ek-
ten av elek tro nis ke sjekk lis ter i fast le ge nes 
jour nal sy ste mer. Sjekk lis ter kan lett e hen -
visnings ar bei det for fast le ge ne samt gjø re 
vur de rings ar bei det i spe sia list hel se tje nes-
ten enk le re.

Im mun te ra pi ved sep sis

ES PEN WAAGE SKJEF LO
espenwskjeflo@gmail.com
Foto: Bør re Arntzen

DIS PU TAS
Es pen Waage Skjefl o dis pu ter te for ph.d.-gra den ved 
Uni ver si te tet i Tromsø – Nor ges ark tis ke uni ver si tet 
– 28.11.2017. Titt e len på av hand lin gen er Har nessing 
in nate im mu ni ty – com ple ment and TLR in hi bi ti on in 
ex per i men tal mod els of gram-po si ti ve and polymicrobial 
bacteremia and sep sis.

Hem ming av ak ti vi tet i sy ste me ne  
for kom ple ment re sep to rer og toll-like 
re sep to rer kan fo re byg ge kom pli ka sjo-
ner ved sep sis i sped gris.

Im mun for sva ret står sen tralt i in fek sjons -
bekjem pel sen. Kom ple ment re sep to rer og 
toll-like re sep to rer bi drar til be kjem pel se  
av in fek sjon ved at de gjen kjen ner mik ro ber 
og sett er i gang be ten nel ses pro ses sen. 
 Den ne im mun re spon sen er stort sett til  
det gode, men noen gan ger lø per be ten nel-
ses re ak sjo ner løpsk og er mer til ska de enn 
til gagn.

I mitt dok tor grads pro sjekt har jeg un der-
søkt hvil ken be tyd ning hem ming av mo le-
ky ler i sy ste me ne for kom ple ment re sep to-

rer og toll-like re sep to rer har for sep sis -
utvikling. Først vis te jeg at hem ming av 
dis se re sep tor sy ste me ne re du ser te ni vå ene 
av in flam ma sjons mar kø rer i men nes ke blod 
til satt bak te ri er. Der nest vis te jeg at hem-
ming ga høy ere over le vel se hos sped gris,  
i en blin det, ran do mi sert, kon trol lert stu die.

Im mun for sva ret spil ler en vik tig rol le  
i sep sis. I frem ti dig forsk ning bør man 
 un der sø ke om pro fy lak tisk og an ti in flam-
ma to risk be hand ling også kan ha be tyd ning 
ved be hand ling av sep sis hos men nes ker.

59
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Me nin go kok ker i Eti o pia

GURO KRIS TINE BÅR NES
gurobarnes@gmail.com
Foto: Hel le Ei lert sen

DIS PU TAS
Guro Kris tine Bår nes dis pu ter te for ph.d.-gra den ved 
Uni ver si te tet i Oslo 13.12.2017. Titt e len på av hand lin-
gen er Neisseria meningitidis in Ethiopia. Mo lec u lar 
epidemiology of car riage and mucosal antibody re sponse 
af ter vac ci na tion.

Ge ne tis ke end rin ger av be tyd ning for 
im mun re spon sen skjer hyp pig i me nin-
go kok ker hos asymp to mat is ke bæ re re. 
Vak si na sjon gir an ti stoff er i spytt som 
kan bi dra til å ut ryd de me nin go kok ker 
hos bæ rer ne og der med hind re smitt e-
spred ning.

Neisseria meningitidis kan for år sa ke sto re 
me nin gitt epi de mi er. Har dest ram met er 
«me nin gitt bel tet» i Af ri ka. Asymp to mat isk 
bæ rer skap av bak te ri en i nasopharynx er 
langt van li ge re enn me nin go kokk syk dom. 
Vak si ner som på vir ker bæ rer skap hind rer 
smitt e spred ning, men me ka nis men for 
dett e og den lo ka le slim hin ne re spon sen  
er lite un der søkt. Lite er også kjent om ge ne-
tis ke end rin ger i bak te ri en un der bæ rer-
skap.

I mitt dok tor grads pro sjekt ble fore koms-
ten av bæ rer skap av me nin go kok ker i en 
frisk af ri kansk be folk ning un der søkt i en 

stor tverr snitts stu die i Eti o pia. Et ut valg 
bæ re re ble fulgt opp for å av dek ke ge ne tis ke 
end rin ger i me nin go kok ken over tid og for 
å se på an ti stoff re spon sen i spytt et ett er 
vak si na sjon. Stu di en vis te at 6,6 % var bæ re re 
av uli ke ty per me nin go kok ker, in klu dert 
stam mer med kjent po ten si al for å for år sa ke 
ut brudd. Vi vis te også at ge ne tis ke end rin-
ger skjer hyp pig un der bæ rer skap og of test  
i ge ner in vol vert i over fla te mo le ky ler som 
kan være vik ti ge for im mun re spon sen. 
Vak si na sjon in du ser te an ti stoff er i spytt et 
som kan på vir ke bæ rer ska pet, og god kor re-
la sjon til an ti stoff er i se rum in di ke rer at 
spytt po ten si elt kan bru kes som en mar kør 
for sy ste misk be skytt el se.

Stu di en dan ner grunn lag for be slut nin ger 
om vak si na sjons stra te gi og il lust re rer be tyd-
nin gen av over våk ning av me nin go kok ker 
både hos bæ re re og fra syk doms til fel ler. 
Ut skil ling av an ti stoff er i spytt kan bi dra til  
å ut ryd de bæ rer skap og re du se re smitt e-
spred ning.

Hjer te funk sjon vur dert med 3D-ak se le ro me ter

OLE-JOHAN NES 
HOLM NIEL SEN GRY MYR
olegry@ous-hf.no
Foto: Kris tin Ellefsen,  
Uni ver si te tet i Oslo

DIS PU TAS
Ole-Johan nes Holm Niel sen Gry myr dis pu ter te for 
ph.d.-gra den ved Uni ver si te tet i Oslo 1.9.2017. Titt e len 
på av hand lin gen er Myocardial func tion and 3D mo ti on 
anal y sis using a three-axis ac cel er om e ter du ring car di ac 
sur gery.

Epi kar di alt 3D-ak se le ro me ter kan 
av slø re perioperativ is ke mi ved hjer te-
kir ur gi.

Myo kar di al dys funk sjon og is ke mi kan 
opp da ges ved bruk av epi kar di a le be ve gel-
ses sen so rer. Ned satt koronarperfusjon gir 
en umid del bar end ring i myo kar di al be ve-
gel se som kan opp da ges i sann tid. Det er vist 
at sen so ren er mer sen si tiv enn ru ti ne me to-
der som blod trykks må ling og EKG-un der sø-
kel se for de tek sjon av in tra ope ra tiv is ke mi.

Tra di sjo nelt eva lu e res myo kar di al be ve -
gelse i tre plan. Et 3D-ak se le ro me ter mu lig-
gjør kon ti nu er lig over våk ning av hjer tets 
be ve gel se tre di men sjo nalt. Enkeltakseana-
lyse for ut sett er nøy ak tig plas se ring av sen -
soren i hen hold til hjer tets geo me tri. I mitt 
dok tor ar beid har jeg ut vik let og tes tet en  
ny ak se le ro me ter-3D-me to de som gjør det 
mu lig å vur de re hjer tets rom li ge be ve gel ser 
og funk sjon uav hen gig av sen sor orien te ring.

3D-me to den ble eva lu ert i eks pe ri men tel le 

mo del ler og hos pa si en ter som fikk skif tet 
aor ta klaff. Re sul ta ter fra dyre stu di e ne vi ser 
at den nye 3D-me to den gir et ro bust mål på 
glo bal hjer te funk sjon og re gio nal dys funk-
sjon som føl ge av koronarokklusjon. Til sva-
ren de re sul ta ter ble fun net i en post ope ra tiv 
mo dell med luk ket bryst kas se. I pa si ent stu-
di en ble hjer te funk sjo nen vur dert før og 
ett er inn sett ing av aor ta klaff mens pa si en-
ten var til kob let hjer te-lun ge-ma skin. 3D- 
meto den opp da get for bi gå en de myo kar di al 
dys funk sjon hos 56 % av pa si en te ne – ved 
kli nisk vur de ring ble dys funk sjon fun net 
hos kun 28 %. Pa si en te ne med nor mal funk-
sjon vis te bed ret funk sjon målt ved slag -
arbeid og vevs has tig het. Hos pa si en te ne 
med dys funk sjon var det in gen funk sjons-
end ring.

Det ut vik les nå en kom bi nert pace ma ker- 
og akselerometersensor for post ope ra tiv 
bruk. Ved at kom pli ka sjo ner kan opp da ges 
og be hand les tid li ge re enn før kan den nye 
akselerometerteknologien gi økt sik ker het 
for hjer te ope rer te.
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AASE SE RI NE DEVOLD PAY
aase.serine.devold.pay@helsedir.no
Av de ling sy ke hus tje nes ter
Hel se di rek to ra tet

RUNA SIG RID AABØ
Sand vi ka spe sia list sen ter

Me di ka men tell abort  
hos av ta le spe sia list

BAK GRUNN
I Norge ut fø res abort kun i off ent li ge sy ke hus. I 2010 
be slutt et Hel se- og om sorgs de par te men tet å iverk sett e 
et to årig prø ve pro sjekt som ga av ta le spe sia lis ter  
i fød sels hjelp og kvin ne syk dom mer ad gang til å til by 
me di ka men tell abort før ut gan gen av 9. svan ger skaps-
uke. Prø ve pro sjek tet ble igang satt 1.3.2015 og var te til 
31.3.2017. I den ne ar tik ke len pre sen te rer vi de før s te 
er fa rin ge ne, her un der hvor dan be hand lings til bu det  
ble mott att av kvin ne ne.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Gra vi de med en svan ger skaps va rig het < 63 da ger ul tra-
so no gra fisk vur dert, som opp søk te av ta le spe sia list  
for me di ka men tell abort, ble fort lø pen de in klu dert  
i pro sjek tet (n = 476). Kvin ne ne inn tok 200 mg mifepris-
ton per oralt på le ge kon to ret, 36�–�48 ti mer se ne re satt e de 
selv 800 μg mi so pros tol va gi nalt hjem me. In for ma sjon 
ble inn hen tet ved spør re skje ma på den før s te kon sul ta-
sjo nen, un der abor ten og ved ett er kon trol len 2�–�4 uker 
ett er abor ten.

RE SUL TA TER
Un der abor ten rap por ter te 66 % (296/450) mo de rat el ler 
sterk smer te og 79 % (358/451) mo de rat el ler sterk blød-
ning. De fles te opp lev de det som trygt å være hjem me. 
96 % (390/406) ville valgt me di ka men tell abort hos av ta le-
spe sia list ved en even tu ell se ne re abort, og 97 % (392/405) 
ville an be falt be hand lings til bu det til and re i sam me 
si tua sjon.

FOR TOLK NING
Kvin ne ne i stu di en opp lev de abort be hand ling hos 
av ta le spe sia list som trygt. Til bu det gir stør re valg fri het 
til gra vi de som øns ker abort, og pa si en te ne er til fred se.

IN GER ØK LAND
Av de ling sy ke hus tje nes ter
Hel se di rek to ra tet

Kvin ne- og bar ne kli nik ken
Stavanger uni ver si tets sju ke hus

TOR UNN JANBU
Av de ling sy ke hus tje nes ter
Hel se di rek to ra tet

OLE-ERIK IVERSEN
Kli nisk in sti tutt
Uni ver si te tet i Bergen

Kvin ne kli nik ken
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus

MET TE LØ KE LAND
Pro sjekt grup pe for abort hos av ta le spe sia lis ter
Hel se di rek to ra tet
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HO VED BUD SKAP
94 % av kvin ne ne som fikk ut ført 
abort hos av ta le spe sia list, opp lev de 
be hand lin gen som svært trygg

42 % av kvin ne ne opp lev de abor ten 
som lett e re enn for ven tet

Nes ten alle kvin ne ne i stu di en ville 
be nytt e seg av me di ka men tell abort 
hos av ta le spe sia list hvis de se ne re  
i li vet skul le vel ge abort

Pro vo sert abort er en av de van lig ste 
be hand lin ge ne in nen for re pro-
duk tiv hel se. På ver dens ba sis er 
abort an tal let syn ken de, mens an-
tal let ut ryg ge abor ter er øken de 
(1). I Norge har abort an tal let per år 

vært re la tivt sta bilt, med 13 977 pro vo ser te 
abor ter i 1998 og 13 169 i 2016, sam ti dig som 
det fra 2006 har vært en be ty de lig ned gang i 
pro vo ser te abor ter blant yng re kvin ner (2). 
Frem til 1998 ble alle abor ter i Norge ut ført 
som et kir ur gisk inn grep, men i 1998 ble til-
bu det om me di ka men tell abort inn ført (3). 
Fra 1998 har det vært en til nær met to tal om-
leg ging av abort be hand lin gen til me di ka-
men tell be hand ling. I 2006 var an de len abort-
inn grep som ble gjen nom ført me di ka men telt 

45 %, og i 2016 var an de len 88 % (2). De fles te 
abor te ne ut fø res tid lig i svan ger ska pet. I 2016 
ble 81 % av alle abor te ne ut ført før 9. svan ger-
skaps uke, og av dis se ble 92 % ut ført me di ka-
men telt.

Abort be hand ling er re gu lert i abort lo ven 
(4), hvor det frem kom mer at be hand lin gen 
skal utgå fra off ent li ge sy ke hus, hvor en lege 
har det me di sinsk fag li ge an sva ret både for 
abor ten, me di sin ut le ve rin gen og ett er kon-
trol len. I Norge ut fø res me di ka men tell abort 
med en kom bi na sjon av antiprogesteronet 
mifepriston og pros ta glan di net mi so pros tol 
(5). Det an be fa les at kvin ner med svan ger-
skaps va rig het un der 9 uker (63 da ger) inn tar 
mifepriston på sy ke hu set (po li kli nisk), og inn-
leg ges 24�–�48 ti mer se ne re som dag pa si ent, 
der hun inn tar mi so pros tol el ler at hun full-
fø rer be hand lin gen hjem me. Ved gra vi di tet 
mel lom 9. og 12. svan ger skaps uke full fø rer 
kvin nen be hand lin gen på sy ke hus.

Fle re land prak ti se rer abort be hand ling 
uten for off ent li ge sy ke hus. I Dan mark kom 
det i 2005 en lov end ring som åp net for at 
abort kan fore tas uten for sy ke hus i spe si al -
lege prak sis (6). Også i Sve ri ge og Ne der land 
til bys me di ka men tell abort be hand ling uten-
for off ent lig sy ke hus. Ver dens hel se or ga ni sa-
sjon an be fa ler at abort be hand ling bør være 
lett til gjen ge lig, noe som in ne bæ rer at til bu-
det bør være til gjen ge lig på primærhelsetje-
nestenivå og med etab ler te hen vis nings ru ti-

ner til spe sia list hel se tje nes ten (7). Dett e sam-
sva rer med na sjo na le prin sip per (la ves te ef-
fek ti ve om sorgs ni vå, LEON) og er ned felt i en 
rek ke off ent li ge ut red nin ger og pla ner.

Ett er ini tia tiv fra Norsk gy ne ko lo gisk for -
ening vars let Hel se- og om sorgs de par te men-
tet i stats bud sjett et for 2011 (8) at «det skal 
star tes et to års prø ve pro sjekt som gir pri vat-
prak ti se ren de gy ne ko lo ger med av ta le med 
re gio na le hel se fo re tak (av ta le spe sia lis ter) 
 ad gang til å til by me di ka men telt ut ført svan-
ger skaps av brudd (abort pil le) som hjem me-
be hand ling før ut gan gen av 9. svan ger skaps-
uke». Hel se di rek to ra tet fikk i 2010 opp dra get 
med å plan leg ge, igang sett e og eva lu e re pro-
sjek tet i nært sam ar beid med fag mil jø et.

Det har vært dia log mel lom Hel se- og om-
sorgs de par te men tet og Hel se di rek to ra tet om 
de fag li ge vur de rin ge ne som lig ger til grunn 
for prak ti se rin gen av me di ka men tell abort, 
og nød ven dig av kla ring og til rett e leg ging i 
for hold til lo ver, for skrif ter, me di ka ment ut le-
ve ring og rap por te ring (fig 1). I mars 2015 ble 
pro sjek tet etab lert i Oslo, Sand vi ka, Stavanger 
og Bergen, hos til sam men ni av ta le spe sia lis-
ter, med en va rig het på to år. Ho ved for må let 
med prø ve pro sjek tet var å finne frem til ar-
beids må ter som kan gi gra vi de som øns ker 
abort, stør re valg mu lig he ter, i til legg til å prø-
ve ut de fag li ge og or ga ni sa to ris ke si de ne ved 
å til by me di ka men telt ut ført abort hos av ta le-
spe sia lis ter.

Fi gur 1  Tids lin je for im ple men te ring av prø ve pro sjek tet

Se lederartikkel side 796 
Se reportasje side 853  

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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I den ne ar tik ke len be skri ver vi hvor dan be-
hand lings til bu det ble mott att hos en se rie av 
476 kvin ner med en svan ger skaps va rig het 
< 63 da ger, som selv valg te me di ka men tell 
abort hos av ta le spe sia list. 

Ma te ria le og me to de

Ni av ta le spe sia lis ter med spe si ell in ter es se for 
pa si ent grup pen ble gitt ad gang til å til by me-
di ka men tell abort i av ta le prak sis i pro sjekt -
peri oden. I vur de rin gen av hvil ke av ta le spe-
sia lis ter som kun ne være ak tu el le for å del ta 
i prø ve pro sjek tet, ble det vekt lagt at av ta le spe-
sia lis ten selv øns ket å del ta. Det ble også stilt 
vis se fag li ge krav til av ta le spe sia lis te ne. In for-
ma sjon om pro sjek tet ble sendt ut til alle hel-
se  fo re tak, fast le ger og hel se sta sjo ner i Oslo, 
Akershus, Hor da land og Ro ga land. Det har 
også vært in for ma sjon om pro sjek tet på nett-
si den helsenorge.no/gravid og på Hel se di rek to-
ra tets egne nett si der om gra vi di tet.

Alle gra vi de med en do ku men tert svan ger-
skaps va rig het på 62 da ger el ler mind re, som 
fikk ut ført me di ka men tell abort hos av ta le-
spe sia list, ble fort lø pen de in klu dert i stu di en. 
Fast sett el se av svan ger ska pets va rig het ble 
ba sert på ul tra lyd un der sø kel se med hode-
sete-mål. Det ble gitt skrift lig og munt lig in-
for ma sjon om inn gre pets art og me di sins ke 
virk nin ger, i til legg til til bud om in for ma sjon 

og vei led ning om sam fun nets støtt e ord nin-
ger (jf. abort lo ven § 2). Alle valg te selv den ne 
be hand lin gen hos av ta le spe sia list, ett er in for-
mert sam tyk ke.

To kon sul ta sjo ner ble plan lagt for hver 
 kvin ne (fig 2). Ved før s te kon sul ta sjon inn tok 
kvin ne ne 200 mg mifepriston per os un der 
over våk ning. Kvin ne ne fikk be skjed om å  sett e 
800  μg mi so pros tol va gi nalt og sam ti dig 
 inn ta 1 000 mg pa ra ce ta mol, 100 mg diklofe-
nak og 10 mg metoklopramid per os to da ger 
se ne re. Det ble gitt in for ma sjon om for ven tet 
blød nings meng de og at kvin nen ved blød-
ning ut over nor malt skul le ta kon takt med 
av ta le spe sia list el ler nær mes te sy ke hus, de fi-
nert som blød ning ut over seks sto re bind 
(natt bind) i lø pet av to ti mer. Kvin ne ne ble 
opp ringt av hel se per so nell fra le ge kon to ret 
ett er at mi so pros tol var satt, for å føl ge opp 
smer ter, blød ning og trygg het. Alle del ta -
gerne i pro sjek tet fikk til bud om ett er kon troll 
med pre ven sjons vei led ning, to til fire uker 
ett er abort be hand lin gen.

In for ma sjon om blød nings meng de, smer-
ter, trygg het og til freds het ble inn hen tet ved 
bruk av spør re skje ma un der abor ten og på 
ett er kon trol len. På te le fon un der abor ten ble 
kvin ne ne bedt om å vur de re blød nin gen som 
in gen, lett, mo de rat, mye el ler svært mye, og 
smer ter som in gen, lett e, mo de ra te el ler ster ke. 
Det ble spurt om opp levd trygg het un der 
abort be hand lin gen ved spørs mål som: Kjen-

nes det trygt å være hjem me un der be hand-
lin gen? Grad av trygg het ble an gitt på en 
 ti punkts Likert-ska la, hvor 1 var minst trygg 
og 10 var mest trygg. Ved ett er kon trol len ble 
kvin ne ne igjen spurt om opp levd trygg het 
un der abort be hand lin gen. I til legg ble det 
spurt om per son lig til freds het, her un der om 
hun ved et even tu elt se ne re svan ger skaps -
avbrudd ville valgt abort hos av ta le spe sia list 

Fi gur 2  Flyt skje ma for me di ka men telt ut ført abort hos av ta le spe sia list

Ta bell 1  Ka rak te ris ti ka ved kvin ne ne som ble in klu dert  
i pro sjek tet

Variabler n = 476

Svangerskapsvarighet  
i dager, median  
(variasjonsbredde) 43 (28 – 63)

Alder, median  
(variasjonsbredde) 30 (17 – 47)

Tidligere fødsler, n (%)

0 193 (41)

1 83 (17)

2 135 (28)

 3 65 (14)

Tidligere aborter, n (%)

0 235 (49)

1 179 (38)

 2 62 (13)
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og an be falt til bu det til and re i sam me si tua-
sjon, med ja/nei-svar al ter na ti ver. Av ta le spe sia-
lis te ne ble også bedt om å opp gi tids bruk ved 
før s te kon sul ta sjon og ett er kon trol len, og om 
kvin nen had de be hov for eks tra kon sul ta sjo-
ner mel lom de plan lag te kon sul ta sjo ne ne og/
el ler kon takt med an net hel se per so nell (fast-
le ge, sy ke hus).

De skrip ti ve ana ly ser er pre sen tert med me-
di an og va ria sjons bred de for kon ti nu er li ge 
data og med fre kvens og pro sent an del for 
 ka te go ris ke data. For de ling av skår på trygg-
het er vi su ali sert med his to gram. Bare ano -
nyme data ble re gist rert og ana ly sert. Det var 
ikke kob lings nøk kel el ler re gist re ring av per-
son num mer el ler navn. Pro sjek tet ble be-

hand let av re gio nal etisk ko mi té sør-øst 
17.9.2014 (ref.nr.: 2014/1427) og ble vur dert til 
ikke å være frem leg gings plik tig.

Re sul ta ter

476 kvin ner ble fort lø pen de in klu dert i pro-
sjek tet i stu die pe ri oden. Me di an al der var 30 
år (va ria sjons bred de 17�–�47), og 193 kvin ner 
(41 %) had de ikke tid li ge re født barn (nul li -
para). Om trent halv par ten av kvin ne ne 
(235/476, 49 %) had de ikke tid li ge re fått ut ført 
pro vo sert abort. Ka rak te ris ti ka for in klu der te 
kvin ner er gjen gitt i ta bell 1. Me di an svan ger-
skaps va rig het var 43 da ger (va ria sjons bred de 
28�–�63). To til fire uker ett er abor ten møtt e 
415 kvin ner til ett er kon troll. 61 kvin ner (13 %) 
møtt e ikke til ett er kon troll.

Gra den av blød ning ble re gist rert for 451 
(95 %) av kvin ne ne un der abort be hand lin gen, 
og for 408 (86 %) ved ett er kon trol len. Un der 
abort be hand lin gen opp ga ni kvin ner (2 %) 
svært mye blød ning, 162 (36 %) mye blød ning, 
196 (44 %) mo de rat blød ning, 69 (15 %) lett 
blød ning og 15 (3 %) in gen blød ning (tab 2). 
De før s te da ge ne ett er abort be hand lin gen 
opp ga 26 kvin ner (6 %) svært mye blød ning, 
160 (39 %) mye blød ning, 178 (44 %) mo de rat 
blød ning og 44 (11 %) lett blød ning. Me di an 
va rig het av blød ning var 13 da ger (va ria sjons-
bred de 3�–�35).

In for ma sjon om smer ter ble re gist rert for 
450 av kvin ne ne un der abort be hand lin gen. 
Un der abort be hand lin gen had de 28 kvin ner 
(6 %) in gen smer ter, 126 (28 %) lett e smer ter, 191 
(42 %) mo de ra te smer ter og 105 (23 %) ster ke 
smer ter (tab 2).

Gra den av trygg het ved å være hjem me 
 un der abor ten ble re gist rert for 426 kvin ner 
un der abort be hand lin gen, og for 394 kvin ner 
på ett er kon trol len. Trygg hets opp le vel sen ved 
å være hjem me un der abor ten er il lust rert i 
fi gur 3. Un der abor ten rap por ter te 379 kvin ner 
(94 %) trygg hets skår på 8, 9 el ler 10. 368 kvin-
ner (93 %) opp ga trygg hets skår på 8, 9  el ler 
10 på ett er kon trol len. Me di an trygg hets opp -
level se rap por tert un der abort be hand lin gen 
var 10 (va ria sjons bred de 4�–�10). Også me di an 
trygg hets opp le vel se vur dert på ett er kon troll 
var 10 (va ria sjons bred de 1�–�10). Un der abor ten 
rap por ter te fem kvin ner (1 %) trygg hets skår på 
1, 2, 3, el ler 4. Fem kvin ner (1 %) opp ga trygg-
hets skår på 1, 2, 3, el ler 4 på ett er kon trol len.

Til freds het med be hand lin gen, her un der 
spørs mål om hvor dan kvin nen opp lev de 
abort be hand lin gen, hvor vidt hun ville vel ge 
sam me til bud ved en even tu ell se ne re abort, 

Ta bell 2  Grad av smer te og blød ning re gist rert 4–6 ti mer ett er inn tak av mi so pros tol og grad av blød ning de før s te   
dage ne ett er abor ten. Da ta ene er inn hen tet ved bruk av spør re skje ma un der abor ten og på ett er kon trol len, 2–4 uker  
ett er abor ten

4 – 6 timer etter misoprostol,  
n (%)

De første dagene etter aborten,  
n (%)

Smerte n = 450

Ingen 28 (6)

Lett 126 (28)

Moderat 191 (42)

Sterk 105 (23)

Blødning n = 451 n = 408

Ingen 15 (3) 0 (0)

Lett 69 (15) 44 (11)

Moderat 196 (44) 178 (44)

Mye 162 (36) 160 (39)

Svært mye 9 (2) 26 (6)

Fi gur 3  Opp levd grad av trygg het ved å være hjem me un der abor ten, re gist rert un der abort be hand lin gen og på ett er-
kon trol len (1 = la vest, 10 = høy est trygg het)
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al ler fles te kvin ne ne (94 %) en trygg hets skår 
mel lom 8 og 10. Også på ett er kon trol len rap-
por ter te fler tal let av kvin ne ne (93 %) høye 
trygg hets skår. God in for ma sjon kan være 
med på å øke pa si en tens trygg het og mest-
rings ev ne i for hold til det som skal skje, og gi 
grunn lag for å fore ta mer rea lis tis ke vur de rin-
ger (13). Ofte er det lett e re å tak le ube hag når 
dett e er kjent på for hånd og sam sva rer med 
for vent nin ge ne. Vi me ner at på grunn av god 
skrift lig og munt lig in for ma sjon gitt på for-
hånd had de kvin ne ne et rea lis tisk for hold til 

og om hun ville an be fa le me di ka men tell abort 
hos av ta le spe sia list til and re i sam me si tua-
sjon, er gjen gitt i ta bell 3. 42 % (173/409) av kvin-
ne ne fant abort be hand lin gen lett e re enn for-
ven tet, og 96 % (390/406) ville be nytt et seg av 
me di ka men tell abort hos av ta le spe sia list ved 
en even tu ell se ne re abort. 97 % (392/405) av 
kvin ne ne ville an be falt me di ka men tell abort 
hos av ta le spe sia list til and re i sam me si tua-
sjon.

In for ma sjon om hvor vidt kvin nen had de 
vært i kon takt med an net hel se per so nell 
 (in klu dert sy ke hus) un der abort be hand lin-
gen ble re gist rert for 403 kvin ner. 36 kvin ner 
(9 %) had de vært i kon takt med an net hel se-
per so nell. In for ma sjon om kvin nen had de 
eks tra kon sul ta sjo ner hos av ta le spe sia lis ten 
un der abort be hand lin gen ble re gist rert for 
377 kvin ner. 68 kvin ner (18 %) had de hatt en 
el ler fle re til leggs kon sul ta sjo ner hos av ta le-
spe sia lis ten i for bin del se med abor ten (tab 4).

62 % av før s te gangs kon sul ta sjo ne ne (266/427) 
var te 20 til 40 mi nutt er, 26 % (110/427) mind re 
enn 20 mi nutt er og 12 % (51/427) over 40 mi nut-
ter. Det ble av satt mind re tid på ett er kon trol -
lene, 52 % (200/384) var te mind re enn 20 mi nut-
ter, 47 % (179/384) mel lom 20 og 40 mi nutt er og 
1 % (5/384) mer enn 40 mi nutt er (tab 4).

Dis ku sjon

Stu di en av en pa si ent se rie med 476 kvin ner 
re pre sen te rer de før s te er fa rin ge ne med å gi 
av ta le spe sia lis ter ad gang til å til by me di ka-
men telt ut ført abort før ut gan gen av 9. svan-
ger skaps uke. Det sto re fler tal let av kvin ne ne 
var til fred se med abort be hand lin gen og ville 
an be falt den til and re i sam me si tua sjon. En 
li ten an del av kvin ne ne var mind re til fred se 
med be hand lin gen og ville ikke valgt me di ka-
men tell abort hos av ta le spe sia list ved en even-
tu ell se ne re abort.

Re sul ta te ne vis te at man ge kvin ner had de 
mo de ra te el ler ster ke smer ter un der abor ten. 
Ved me di ka men tell abort er smer ter en hyp-
pig rap por tert bi virk ning og er å be trak te 
som en na tur lig kon se kvens av be hand lin gen 
(9–12). Ett er som me to den er for ven tet å være 
smer te full, er det av stor be tyd ning å få til-
strek ke lig smer te stil len de be hand ling. I pro-
sjek tet ble det gitt både skrift lig og munt lig 
in for ma sjon om smer ter. Alle kvin ne ne fikk 
også ut delt smer te stil len de me di ka men ter 
for bruk hjem me.

Va gi nal blød ning er også en nød ven dig kon-
se kvens av be hand lin gen (9–11). Fire til seks 
ti mer ett er ad mi nist ra sjon av mi so pros tol 

opp ga de fles te kvin ne ne (79 %) å ha mo de rat 
el ler mye blød ning. Ved ett er kon trol len rap-
por ter te 83 % at de had de mo de rat el ler mye 
blød ning de før s te da ge ne ett er abort be hand-
lin gen. Fire til seks ti mer ett er ad mi nist ra sjon 
av mi so pros tol opp ga få kvin ner (2 %) å ha 
svært mye blød ning, og hel ler ikke man ge 
(6 %) had de svært mye blød ning da ge ne ett er 
abor ten. En me di an blød nings tid på 13 da ger 
er i sam svar med det som rap por te res i and re 
stu di er (9–11).

Un der abort be hand lin gen rap por ter te de 

Ta bell 3  Til freds het med abort be hand lin gen. Da ta ene er inn hen tet ved bruk av spør re skje ma på ett er kon trol len, 2–4 
uker ett er abor ten

Variabler n (%)

Hvordan opplevde du aborten? n = 409

Lettere enn forventet 173 (42)

Som forventet 153 (37)

Tøffere enn forventet 83 (20)

Hvis det var aktuelt å gjøre det på nytt, hva vil du velge? n = 406

Hjemmeabort i regi av avtalespesialist 390 (96)

Hjemmeabort i regi av et sykehus 0 (0)

Være på sykehus under aborten 16 (4)

Vil du anbefale hjemmeabort hos avtalespesialist til andre? n = 405

Ja 392 (97)

Nei 13 (3)

Ta bell 4  Kon takt med an net hel se per so nell, be hov for eks tra kon sul ta sjo ner og tids bruk hos av ta le spe sia list. Da ta ene er 
inn hen tet ved bruk av spør re skje ma på ett er kon trol len, 2–4 uker ett er abor ten

Variabler n (%)

Kontakt med annet helsepersonell (inkludert sykehus)? n = 403

Ja 36 (9)

Nei 367 (91)

Ekstra konsultasjon hos avtalespesialisten? n = 377

Ja 68 (18)

Nei 309 (82)

Tidsbruk per pasient ved første konsultasjon n = 427

< 20 minutter 110 (26)

20 – 40 minutter 266 (62)

> 40 minutter 51 (12)

Tidsbruk per pasient ved andre konsultasjon n = 384

< 20 minutter 200 (52)

20 – 40 minutter 179 (47)

> 40 minutter 5 (1)
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smer ter og blød ning som en na tur lig kon se-
kvens av be hand lin gen, og der for opp lev de de 
høy grad av trygg het un der abor ten.

Pa si en te nes til freds het ett er me di ka men tell 
abort hos av ta le spe sia list var høy, ett er som de 
al ler fles te ville valgt sam me til bud hvis de en 
an nen gang skul le ha selv be stemt abort. De 
ville også an be falt til bu det hos av ta le spe sia-
list til and re i sam me si tua sjon. Dett e er i sam-
svar med re sul ta te ne fra and re stu di er, der 
man har vur dert pa si entt il freds het ved me di-
ka men tell abort som ble star tet på sy ke hus og 
slutt ført hjem me (11, 14, 15). I prø ve pro sjek tet 
had de kvin ne ne selv valgt me di ka men tell 
abort hos av ta le spe sia list. Kvin ner som sø ker 
abort er opp tatt av selv å vel ge abort me to de 
(10, 16), og det er mu lig at også det å kun ne 
vel ge be hand lings sted kan være av be tyd ning 
for kvin nens opp le vel se av trygg het og til-
freds het med be hand lings til bu det.

Få av kvin ne ne i prø ve pro sjek tet (9 %) had de 
kon takt med an net hel se per so nell og/el ler 
 sy ke hus un der abort be hand lin gen, mens én 

av fem kvin ner som mott ok abort be hand ling 
had de be hov for eks tra kon sul ta sjon hos av-
ta le spe sia lis ten. Abort be hand ling er en pro-
blem stil ling som kre ver om fatt en de in for ma-
sjon og grun dig kli nisk un der sø kel se. Vi har 
ikke in for ma sjon om res surs bruk (tids bruk) 
i for hold til me di ka men tell abort ut ført på 
sy ke hus og kan der for ikke sam men lig ne våre 
re sul ta ter med til sva ren de re sul ta ter fra sy ke-
hus.

Svak he ter ved stu di en
Svak he ter ved stu di en er at vi ikke har en sam-
men lign bar grup pe som har fått me di ka men-
telt ut ført abort på sy ke hus. Om man had de 
sam men lig net kvin ne ne som fikk be hand ling 
hos av ta le spe sia list, med «alle and re» kvin ner 
som had de fått me di ka men telt ut ført abort 
på sy ke hus, ville man tro lig få et godt re sul tat 
for kvin ner som fikk me di ka men telt ut ført 
abort hos av ta le spe sia list, uten at dett e egent-
lig kun ne til skri ves be hand lin gen hos av ta le-
spe sia lis ten. Grun nen er at pa si en te ne som 

søk te be hand ling hos av ta le spe sia list, søk te 
seg dit og der for kun ne ten kes å fa vo ri se re 
be hand ling der.

En ran do mi sert kon trol lert stu die ville være 
å fore trek ke vi ten ska pe lig sett, men ville kun ne 
være van ske lig å gjen nom fø re og ha lav in klu-
sjon. I en norsk stu die så man på i hvil ken 
grad kvin ner var vil li ge til å la seg ran do mi -
sere for abort me to de (me di sinsk el ler kir ur-
gisk abort) (10). Stu di en vis te at 70 % ikke ville 
la seg ran do mi se re når det gjaldt me to de.

Kon klu sjon

Prø ve pro sjek tet har vist at et stort fler tall av 
kvin ne ne som del tok i pro sjek tet, var for -
nøyde med å mot ta abort be hand ling hos 
 av ta le spe sia list og ville an be falt det til and re. 
Få kvin ner had de kon takt med sy ke hus el ler 
an net hel se per so nell un der abort be hand lin-
gen.
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Sy ke hus inn leg gel ser  
de tre sis te le ve å re ne

BAK GRUNN
Kunn skap om sy ke hus bruk i li vets slutt fa se er nytt ig for 
å for stå be ho vet for sy ke hus tje nes ter.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Re gis ter opp lys nin ger fra Sta tis tisk sen tral by rå og Norsk 
pa si ent re gis ter er brukt for å ana ly se re tal let på inn leg-
gel ser ved so ma tis ke sy ke hus de sis te tre le ve å re ne blant 
in di vi der som døde i al de ren 56�–�95 år.

RE SUL TA TER
Ana ly se ut val get be sto av 35 954 in di vi der som had de 
136 484 inn leg gel ser i ob ser va sjons pe ri oden. De som 
døde da de var 56�–�65 år had de 5,2 inn leg gel ser i gjen-
nom snitt de sis te tre le ve å re ne, mot 2,8 for døds al der 
86�–�95 år. 14,1 % had de in gen inn leg gel ser, mens 13,3 % 

had de åtte el ler fle re. De som døde på grunn av ond -
artede svuls ter had de 5,6 inn leg gel ser i gjen nom snitt, 
mot 4,2 hvis døds fal let skyld tes ån de dretts li del ser, og 3,1 
om år sa ken var sir ku la sjons syk dom.

FOR TOLK NING
Kre ven de be hand lin ger er an tatt å ha mind re sjan se  
for å lyk kes blant eld re pa si en ter. Dett e kan være en 
grunn til fær re sy ke hus inn leg gel ser i li vets slutt fa se 
blant 80- og 90-år in ger enn blant de som døde i 60- og 
70-års al de ren. Gjen nom snitts al der ved død vil øke ett er 
hvert som le ve al de ren sti ger, og der for vil al ders va ria sjo-
nen i sy ke hus inn leg gel ser de sis te le ve å re ne ha be tyd-
ning for be ho vet for sy ke hus inn leg gel ser.

JON IVAR ELSTAD
Jon.I.Elstad@nova.hioa.no
NOVA
Senter for vel ferds- og ar beids livs forsk ning
Høg sko len i Oslo og Akershus

OLA REI ERT SEN
Oslo
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HO VED BUD SKAP
In di vi der som døde i al de ren 56�–�95 
år had de i gjen nom snitt 3,8 inn leg-
gel ser ved so ma tis ke sy ke hus de tre 
sis te le ve å re ne

De med døds al der 56�–�65 år had de 5,2 
inn leg gel ser i gjen nom snitt de tre 
sis te le ve å re ne, mot 2,8 inn leg gel ser 
blant de med døds al der 86�–�95 år

Den gjen nom snitt li ge inn leg gel ses-
fre kven sen steg fra 0,3 inn leg gel ser  
i pe ri oden 31�–�36 må ne der før døds-
fal let, til 1,6 inn leg gel ser det sis te 
halv å ret før døds fal let

Ett er spør se len ett er hel se tje nes ter vil 
på vir kes av øken de le ve al der og et 
vok sen de an tall eld re i be folk nin-
gen. Be ho vet for hel se tje nes ter vil 
imid ler tid ikke bare gjen spei le an-
tal let i hver al ders grup pe (1–3). Al-

vorlige og fa ta le li del ser fø rer til in ten siv bruk 
av hel se tje nes ter, uav hen gig av pa si en tens 
al der. Ett er hvert som le ve al de ren øker, vil 
også gjen nom snitts al de ren for døds fal le ne 
øke, og den spe si elt sto re hel se tje nes te bru ken 
i ti den før død vil for sky ves til se ne re al ders-
trinn. En kel te fors ke re har hev det at det ikke 
er al der i seg selv, men in di vi de nes gjen stå -
ende le ve tid som best for kla rer be ho vet for 
hel se tje nes ter (4, 5).

De fles te stu di er (1–3, 6, 7), in klu dert to 
 nors ke (8, 9), ty der imid ler tid på at både al der 
og gjen stå en de le ve tid har be tyd ning for bru-
ken av sy ke hus tje nes ter, uav hen gig av hver-
and re. Es ti me rin gen av be ho vet for sy ke hus-
tje nes ter i en ald ren de be folk ning kom pli se-
res ytt er li ge re av at bru ken de sis te le ve må ne-
de ne er mind re jo eld re den dø en de er (8–12). 
Mel berg og med ar bei de re (8) vis te for eks em-
pel at en 65-år ing som døde i 2010, i gjen nom-
snitt ville ge ne re re sy ke hus ut gif ter dett e året 
som var om lag dob belt så sto re som sy ke hus-
ut gif te ne for en 85-år ing som døde. Det er der-
for mu lig at bru ken av sy ke hus tje nes ter i li-
vets slutt fa se vil mins ke ett er hvert som ty pisk 
al der ved død sti ger i takt med øk nin gen i 
for ven tet le ve al der.

Stu di er av bruk av hel se tje nes ter i ti den før 
in di vi der dør kan bi dra til å for stå hva øk ning 
i gjen nom snitt lig le ve al der vil bety for be ho-
vet for hel se tje nes ter i frem ti den. Te ma et har 
også in ter es se ett er som en ikke uve sent lig del 

av hel se ve se nets res sur ser går til pa si en ter 
som nær mer seg li vets slutt. I Norge er det be-
reg net at om lag 10 % av sy ke hu se nes res sur ser 
bru kes på pa si en ter som dør sam me år (8, 9). 
Uten lands ke stu di er har vist lig nen de re sul ta-
ter (11, 13).

I tid li ge re nors ke un der sø kel ser har man 
ana ly sert sy ke hus ut gif te ne i spe si el le ka len-
der år for dem som døde sam me år, og sam-
men lig net med dem som lev de hele året (8, 
9). Go da ger og Gre ger sen (9) vis te for eks em-
pel at blant in di vi der i al de ren 85�–�89 år kun ne 
hen holds vis 26 % (menn) og 19 % (kvin ner) av 
sy ke hus kost na de ne knytt es til pa si en ter som 
døde sam me år. Mel berg og med ar bei de re (8) 
be reg net at sy ke hus kost na de ne for en 70-årig 
kvin ne som døde i 2010, var om lag ti gan ger 
høy ere enn for en jevn ald ren de kvin ne som 
ikke døde, og bru ken av sy ke hus tje nes ter var 
sær lig in ten siv de sis te to le ve må ne de ne.

For må let med den ne stu di en var å ut dy pe 
kunn ska pen om inn leg gel ser ved so ma tis ke 
sy ke hus i li vets slutt fa se. Vi ana ly ser te in di vi-
der som døde i al de ren 56�–�95 år, og la sær lig 
vekt på va ria sjo ne ne med døds al der, si den de 
kun ne an ty de mu li ge end rin ger med øken de 
le ve al der. I de tid li ge re nors ke stu di e ne har 
man hatt til gang til data for spe si fik ke ka len-
der år. Vi be nytt et en leng re ob ser va sjons pe ri-
ode og ana ly ser te tal let på inn leg gel ser ved 
so ma tis ke sy ke hus de tre sis te le ve å re ne. Vi 
un der søk te in di vi du el le va ria sjo ner i sy ke hus-
bru ken og ana ly ser te for skjel ler ett er døds -
årsak, døds sted, kjønn, ut dan ning, inn vand-
rer sta tus og hel se re gi on.

Ma te ria le og me to de

Stu di en er en del av et forsk nings pro sjekt om 
bruk av spe sia list hel se tje nes ter, fi nan si ert av 
Nor ges forsk nings råd (pro sjekt num mer 
222100) og god kjent av re gio nal ko mi té for 
me di sinsk og hel se fag lig etikk (REK) sør-øst 
(re fe ran se 2013/821) og av Da ta til sy net (re fe-
ran se 13/00484). Sta tis tisk sen tral by rå har gitt 
pro sjek tet til gang til da ta fi ler med in di vid-
opp lys nin ger for samt li ge in di vi der bo satt i 
Norge 1. ja nu ar 2008. Da ta fi le ne har in for ma-
sjon fra fol ke re gis te ret (kjønn, bo steds kom-
mu ne og inn vand rer sta tus), døds år saks re gis-
te ret (døds år, døds må ned, al der ved død, 
døds sted, un der lig gen de døds år sak) og ut-
dan nings re gis te ret (høy es te ut dan nings ni vå). 
Vi de re har pro sjek tet fått til gang til in di vid-
opp lys nin ger fra Norsk pa si ent re gis ter om 
inn leg gel ser ved so ma tis ke sy ke hus for åre ne 

2008�–�11. In di vid opp lys nin ge ne fra Sta tis tisk 
sen tral by rå og Norsk pa si ent re gis ter er kob let 
sam men ved hjelp av kryp ter te per son num-
mer.

Fra da ta ma te ria let fore tok vi et utt rekk av 
in di vi der som av gikk ved dø den i 2011 da de 
var i al de ren 56�–�95 år. Opp lys nin ge ne om tids-
punkt (må ned og år) for døds fall og tids punkt 
(må ned og år) for inn leg gel ser ved so ma tis ke 
sy ke hus ble brukt for å be reg ne to talt an tall 
inn leg gel ser de sis te tre le ve å re ne samt an tall 
inn leg gel ser for seks halv års pe ri oder (0�–�6 må-
ne der før død, 7�–�12 må ne der før død, osv.). 
Inn leg gel ser in ne bæ rer van lig vis minst ett 
lig ge døgn ved sy ke hu set, men vi in klu der te 
også inn leg gel ser re gist rert med null lig ge-
døgn der pa si en ten var blitt sendt hjem sam-
me dag.

Sta tis tisk sen tral by rås in for ma sjon om un-
der lig gen de døds år sak er gitt med ko de ne til 
International Clas si fi ca tion of Diseases (ICD 
10. ut ga ve) (14) og klas si fi sert i tråd med Eu ro-
pean Short list for Causes of Death (15). Opp-
lys nin ge ne i døds år saks re gis te ret om døds-
sted er grup pert i tre ka te go ri er: pleie- og 
om sorgs in sti tu sjon, sy ke hus og hjem me/ -
annet. Ut dan nings opp lys nin ge ne fra ut dan-
nings re gis te ret er brukt for å grup pe re in di-
vi de ne i tre ut dan nings ni vå er (grunn sko le, 
vi de re gå en de og høy sko le/uni ver si tet). In di-
vi der født uten for Norge med to uten lands ke 
for eld re er klas si fi sert som inn vand re re. Opp-
lys nin ger om bo steds kom mu ne er brukt for 
å in di ke re hvil ken hel se re gi on in di vi de ne 
bod de i.

Først es ti mer te vi hvor dan inn leg gel ses fre-
kvens (gjen nom snitt lig an tall inn leg gel ser 
per per son i de tids pe ri ode ne vi ana ly ser te) 
va ri er te med døds al der (fire ti års in ter val ler), 
kjønn, døds sted og døds år saks grup pe. Der -
etter ble mul ti va ria te Poisson-re gre sjons ana-
ly ser av an tall inn leg gel ser de tre sis te le ve -
årene brukt for å be døm me om de ob ser ver te 
sam men hen ge ne med døds al der be sto ett er 
kon troll for kjønn, ut dan ning, inn vand rer -
status og hel se re gi on. Re sul ta te ne er rap por-
tert med jus ter te in si dens ra ter (in ci dence rate 
ra tios, IRR) og 95 % kon fi dens in ter vall.

Re sul ta ter

Ana ly se ut val get be sto av 35 954 in di vi der som 
døde i 2011 da de var i al de ren 56�–�95 år (tab 1). 
Til sam men had de in di vi de ne i ana ly se ut val-
get 136 484 inn leg gel ser ved so ma tis ke sy ke-
hus de sis te tre le ve å re ne. Kvin ne an de len var 
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39,4 % blant de som døde i al de ren 56�–�65 år, 
mot 64,4 % blant de som døde i al de ren 86�–�95 
år. 14,1 % had de in gen inn leg gel ser i sine sis te 
tre le ve år, mens 13,3 % had de hatt åtte el ler 
 fle re inn leg gel ser, og den ne grup pen had de 
41,2 % av samt li ge inn leg gel ser i ana ly se ut val-
get i ob ser va sjons pe ri oden. An de len av døds-
fal le ne som fant sted ved pleie- og om sorgs -
insti tu sjon, steg med høy ere døds al der, fra 
19,6 % blant de som døde i al de ren 56�–�65 år, til 
66,1 % for døds al der 86�–�95 år.

Sam men set nin gen av døds år sa ke ne va ri -
erte med al der (tab 1). Syk dom mer i sir ku la-
sjons sy ste met sto for 19,2 % av døds fal le ne i 
al ders grup pen 56�–�65 år, mot 40,7 % av døds fal-
le ne i al ders grup pen 86�–�95 år. Ond ar te de 
svuls ter for år sa ket 47,2 % av døds fal le ne i al-
ders grup pen 56�–�65 år, mot 14,6 % i al ders grup-
pen 86�–�95 år.

Gjen nom snitt lig an tall inn leg gel ser per 
per son var 0,3 i pe ri oden 31�–�36 må ne der før 
døds fal let, med ube ty de li ge va ria sjo ner med 
døds al der (fig 1). Inn leg gel ses fre kven sen steg 

med mins ken de gjen stå en de le ve tid og økte 
sterkt det sis te le ve å ret og sær lig i det sis te 
halv å ret, men på ulik måte for de ana ly ser te 
al ders ka te go ri ene. De som døde i al de ren 
56�–�65 år had de 1,0 inn leg gel ser i gjen nom-
snitt i pe ri oden 7�–�12 må ne der før dø den inn-
traff, som økte til 2,3 inn leg gel ser i gjen nom-
snitt det sis te halv å ret de lev de. Blant de som 
døde i al de ren 86�–�95 år var det gjen nom snitt-
lig 0,4 inn leg gel ser 7�–�12 må ne der før død og 
gjen nom snitt lig 1,1 inn leg gel ser det sis te halv-
å ret før de døde.

I lø pet av de sis te tre le ve å re ne had de ana-
ly se ut val get i gjen nom snitt 3,8 inn leg gel ser 
ved so ma tis ke sy ke hus (tab 2) – menn noe 
hyp pi ge re (4,1 inn leg gel ser/3 år) enn kvin ner 
(3,5 inn leg gel ser/3 år). An tall inn leg gel ser i de 
tre sis te le ve å re ne gikk ned jo eld re den av -
døde var, fra 5,2 for døds al der 56�–�65 år til 2,8 
for døds al der 86�–�95 år. Inn leg gel ses fre kven-
sen de tre sis te le ve å re ne va ri er te også med 
døds sted – høy est (4,9 inn leg gel ser) blant de 
som døde på sy ke hus, mot 3,4 inn leg gel ser 

når døds fal let skjed de ved pleie- og om sorgs-
in sti tu sjon, og 2,7 inn leg gel ser blant de som 
døde hjem me (tab 2).

For alle døds ste der sank inn leg gel ses fre-
kven sen med øken de døds al der. Dess uten 
 va ri er te gjen nom snitt lig an tall inn leg gel ser 
med døds år saks grup pe ne: 3,1 inn leg gel ser/3 år 
blant de som døde av sir ku la sjons li del ser, 
mot 5,6 inn leg gel ser/3 år blant de som døde 
på grunn av ond ar tet svulst og 4,2 inn leg gel-
ser/3 år blant de som døde på grunn av ån de-
dretts li del ser. Va ria sjo ne ne med døds al der var 
usy ste ma tis ke når døds fal let skyld tes sir ku la-
sjons syk dom el ler ytre år sa ker, men når døds-
fal let skyld tes ond ar tet svulst, ån de dretts syk-
dom el ler an nen syk dom, sank an tall inn leg-
gel ser i tre års pe ri oden ty de lig med sti gen de 
døds al der.

Re sul ta te ne i den mul ti va ria te ana ly sen 
(tab 3) sam men falt med fun ne ne i de bivariate 
ana ly se ne når det gjaldt va ria sjo ner med 
kjønn, døds al der, døds sted og døds år saks-
grup per. In di vi der med ut dan ning på høy-

Ta bell 1  Ana ly se ut val get: 35 954 per so ner i al de ren 56–95 år som døde i 2011, for delt ett er døds al der, kjønn, an tall sy ke hus inn leg gel ser sis te tre le ve år (grup pert), døds sted og døds  -
årsaks grup pe

Dødsalder

Alle 56 – 95 år 56 – 65 år 66 – 75 år 76 – 85 år 86 – 95 år

Antall (= 100 %) 35 954 (100) 3 806 (100) 6 115 (100) 12 080 (100) 13 953 (100)

Antall kvinner (andel i %) 18 600 (51,7) 1 500 (39,4) 2 349 (38,4) 5 771 (47,8) 8 980 (64,4)

Antall innleggelser siste tre leveår (andel i %)

0 innleggelser 5 055 (14,0) 599 (15,7) 707 (11,6) 1 348 (11,2) 2 401 (17,2)

1 – 7 innleggelser 26 130 (72,7) 2 285 (60,0) 4 077 (66,7) 9 066 (75,0) 10 702 (76,7)

8+ innleggelser 4 769 (13,3) 922 (24,2) 1 331 (21,8) 1 666 (13,8) 850 (6,1)

Dødssted, antall (andel i %)

Pleie- og omsorgsinstitusjon 17 540 (48,8) 745 (19,6) 1 769 (28,9) 5 806 (48,1) 9 220 (66,1)

Sykehus 12 803 (35,6) 1 758 (46,2) 2 869 (46,9) 4 618 (38,2) 3 558 (25,5)

Hjemme, annet 5 611 (15,6) 1 303 (34,2) 1 477 (24,2) 1 656 (13,7) 1 175 (8,4)

Dødsårsak (ICD-10-koder), antall (andel i %)

Sykdom sirkulasjonssystemet (I00-I99) 11 779 (32,8) 730 (19,2) 1 489 (24,3) 3 886 (32,2) 5 674 (40,7)

Ondartede svulster (C00-D48) 9 930 (27,6) 1 796 (47,2) 2 633 (43,1) 3 468 (28,7) 2 033 (14,6)

Sykdom åndedrettssystemet (J00-J99) 3 702 (10,3) 243 (6,4) 583 (9,5) 1 389 (11,5) 1 487 (10,7)

Ytre årsaker (S00-Y98) 1 452 (4,0) 252 (6,6) 179 (2,9) 423 (3,5) 598 (4,3)

Alle andre årsaker 9 091 (25,3) 785 (20,6) 1 231 (20,1) 2 914 (24,1) 4 161 (29,8)
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skole- el ler uni ver si tets ni vå had de sta tis tisk 
sig ni fi kant (p-ver di < 0,05) høy ere sann syn lig-
het for inn leg gel ser de sis te tre le ve å re ne enn 
de med grunn sko le ut dan ning (IRR = 1,02). Det 
var også en sig ni fi kant høy ere inn leg gel ses-
hyp pig het i Hel se Vest (IRR = 1,07) og Hel se 
Nord (IRR = 1,04), sam men lig net med Hel se 
Sør-Øst. Inn vand rer sta tus had de in gen sig ni-
fi kant be tyd ning for inn leg gel ses hyp pig he ten.

Dis ku sjon

Mens man i tid li ge re nors ke stu di er har un der-
søkt an tall sy ke hus inn leg gel ser før død i et 
ett års per spek tiv (8, 9), har man i den ne stu di en 
tatt for seg de sis te tre le ve å re ne. I den tid lig ste 
tids pe ri oden (31�–�36 må ne der før døds fal let) 
had de ut val get 0,3 inn leg gel ser i gjen nom snitt. 
Inn leg gel ses fre kven sen økte svakt i de på føl-
gen de halv års pe ri ode ne. En grunn til øken de 
inn leg gel ses fre kvens al le  rede to år før døds fal-
let, er tro lig at man ge dø de li ge li del ser ut vik ler 
seg sak te over fle re år, noe som også er vist i 
uten lands ke stu di er (6, 16). I det sis te le ve å ret 
økte hyp pig he ten av sy ke hus inn leg gel ser og 
var gjen nom snitt lig 1,6 i det sis te halv å ret før 
døds fal let. Be tyd nin gen av nær het til døds tids-
punk tet for bru ken av sy ke hus tje nes ter frem-
gikk av at 42,1 % av de 136 484 inn leg gel se ne 
som ble ana ly sert, fant sted i ut valgs per so ne-
nes sis te seks le ve må ne der.

I lik het med tid li ge re stu di er fant også vi at 
an tall sy ke hus inn leg gel ser i den sis te le ve -
tiden sank jo høy ere døds al de ren var. De som 
døde i al de ren 56�–�65 år, had de 5,2 inn leg gel ser 
i gjen nom snitt de sis te tre le ve å re ne og 2,3 inn-
leg gel ser det sis te halv å ret, mot hen holds vis 
2,8 og 1,1 blant de som døde i al de ren 86�–�95 år.

Li ke vel sto den eld ste grup pen (døds al der 
86�–�95 år) for 28,3 % av samt li ge inn leg gel ser, 
mot 14,4 % for den yng ste grup pen (døds al der 
56�–�65 år), si den den eld ste grup pen var mer 
enn tre gan ger så tall rik som den yng ste grup-
pen.

De som døde på grunn av ond ar tet svulst, 
had de i gjen nom snitt 5,6 inn leg gel ser i lø pet 
av de sis te tre le ve å re ne, mot 3,1 blant de som 
døde av syk dom i sir ku la sjons sy ste met. Også 
uten lands ke stu di er har vist lig nen de va ria-
sjo ner mel lom døds år saks grup per i sy ke hus-
bruk før død (10–12).

Sam men set nin gen av døds år sa ke ne kan 
ikke for kla re den syn ken de inn leg gel ses fre-
kvens med sti gen de døds al der. Rik tig nok var 
det et usy ste ma tisk al ders møns ter for døds-
fall på grunn av sir ku la sjons syk dom, men for 

  56–65 år   66–75 år   76–85 år   86–95 år

Måneder før dødsfall

31–36 25–30 19–24 13–18 7–12 0–6

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

Antall innleggelser 

Fi gur 1  Gjen nom snitt lig an tall inn leg gel ser ved so ma tis ke sy ke hus, grup pert ett er gjen stå en de le ve tid (seks halv års -
peri oder) og al der ved død

Ta bell 2  Gjen nom snitt lig an tall inn leg gel ser ved so ma tis ke sy ke hus sis te tre le ve år for 35 954 per so ner i al de ren 56–95 år 
som døde i 2011, ett er døds al der, kjønn, døds sted og døds år saks grup pe

Dødsalder
Alle 

56 – 95 år 56 – 65 år 66 – 75 år 76 – 85 år 86 – 95 år

Alle 3,8 5,2 5,0 3,9 2,8

Menn 4,1 4,6 5,1 4,2 3,2

Kvinner 3,5 6,1 4,9 3,7 2,5

Dødssted

Pleie- og omsorgs-
institusjon 3,4 6,5 5,3 3,7 2,5

Sykehus 4,9 6,3 5,9 4,7 3,6

Hjemme, annet 2,7 2,9 3,0 2,6 2,2

Dødsårsak  
(ICD-10-koder)

Sirkulasjonssykdom 
(I00-I99) 3,1 2,7 3,7 3,4 2,7

Ondartet svulst 
(C00-D48) 5,6 7,1 6,3 5,2 3,9

Åndedrettssykdom 
(J00-J99) 4,2 6,4 6,0 4,4 3,0

Ytre årsaker  
(S00-Y98) 2,9 1,9 2,8 3,6 2,8

Alle andre årsaker 2,8 3,7 3,7 3,0 2,1
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øv rig var det fær re inn leg gel ser jo høy ere 
døds al der, hvis døds fal let skyld tes ond ar tet 
svulst, ån de dretts syk dom el ler an nen syk-
dom.

Det er tro lig fle re grun ner til at de eld ste 
har fær re inn leg gel ser i den sis te livs fa sen. Det 
er all ment an tatt at kre ven de be hand lin ger 
kan ha mind re sjan se for å lyk kes. Pa si en ter 
og på rø ren de kan være skep tis ke til på kjen-
nin ge ne ved ytt er li ge re be hand ling og fore-
trek ke en ver dig død uten unø dig livs for len-
gen de be hand ling. I tid li ge re forsk ning har 
man også reist spørs må let om det fore går en 
form for «al ders ra sjo ne ring» (8, 10), en ten i 
form av en ufor mell al ders dis kri mi ne ring 
 el ler som en kon se kvens av at res surs bru ken 
til pas ses for ven tet nytt e for pa si en ten.

Bak gjen nom snitts tal le ne var det sto re in di-
vi du el le for skjel ler. 14,1 % i ut val get had de 
 in gen inn leg gel ser i de tre sis te le ve å re ne. Tid-
li ge re stu di er har vist at for holds vis mye sy ke-
hus res sur ser an ven des på et mind re tall av 
pa si en te ne (13, 17). Dett e var også ty de lig i våre 
data, et ter som over 40 % av inn leg gel se ne 
skjed de blant de for holds vis få (13,3 %) som 
had de åtte el ler fle re inn leg gel ser.

Ett er som inn leg gel ses fre kven sen ved so ma-
tis ke sy ke hus syn ker med øken de døds al der, 
kan det ten kes at bru ken av sy ke hus tje nes ter 
i den sis te le ve ti den vil re du se res i gjen nom-
snitt per pa si ent ett er hvert som ty pisk al der 
ved død øker. Imid ler tid vil bruks ni vå et på vir-
kes av man ge fak to rer, for eks em pel av ny me-
di sinsk tek no lo gi og av end ret sam men set-
ning av døds år sa ker. Økt ut dan nings ni vå vil 
kan skje bi dra til øken de for vent nin ger om 
be hand ling i li vets slutt fa se. Dess uten vil 
øken de le ve al der og fle re eld re i be folk nin gen 
tro lig føre til økt bruk av både hjem me ba  serte 
tje nes ter og om sorgs in sti tu sjo ner.

I vårt ma te ria le var sy ke hus bru ken blant de 
eld ste (døds al der 86�–�95 år) for holds vis li ten, 
men to tre de ler av døds fal le ne blant dem 
skjed de på sy ke hjem. I en finsk stu die fant 
man at selv om sy ke hus bru ken før død sank 
blant de al ler eld ste, ville bru ken av sy ke hjem 
øke så pass mye at de sam le de kost na de ne ved 
in sti tu sjo na li se ring i den sis te le ve ti den ville 
øke med øken de le ve al der (3). Om en stør re 
an del av døds fal le ne skyl des de mens re la ter te 
syk dom mer, kan kon se kven sen være fær re 
sy ke hus inn leg gel ser i ti den før død, men 
øken de opp holds tid ved sy ke hjem.

En styr ke med stu di en er at den ba se rer seg 
på lands dek ken de re gis ter in for ma sjon av høy 
kva li tet. Fra fall og måle svak he ter når det gjel-
der vik ti ge va riab ler som al der ved død el ler 

sy ke hus inn leg gel ser, vil ikke være en vik tig 
feil kil de, men feil klas si fi se rin ger av døds år sa-
ker kan fore kom me (18).

En vik tig be grens ning er at man i den ne 
stu di en bare tok for seg an tall inn leg gel ser, 
mens type be hand ling el ler and re si der ved 
sy ke hus opp hol det ikke ble ana ly sert. En vik-
tig ut ford ring for for tolk nin ge ne er at man i 

dis se ana ly se ne ikke kun ne skjel ne mel lom 
inn leg gel ser som var di rek te re la tert til syk-
dom mer per so nen til slutt dør av, og inn leg-
gel ser på grunn av til stan der uten sam men-
heng med døds fal let.

Mott att 10.7.2017, før s te re vi sjon inn sendt 4.12.2017,  
god kjent 26.2.2018.

Ta bell 3  Mul ti va riat Poisson-re gre sjons ana ly se av an tall inn leg gel ser ved so ma tis ke sy ke hus sis te tre le ve år: jus ter te 
in si dens ra ter (in ci dence rate ra tios, IRR) og 95 % kon fi dens in ter vall (95 % KI), sig ni fi kan te ko effi  si en ter i fet skrift

IRR (95 % KI)

Menn (referanse) 1

Kvinner 0,94 (0,93 – 0,95)

Dødsalder 56 – 65 år (referanse) 1

Dødsalder 66 – 75 år 0,96 (0,94 – 0,97)

Dødsalder 76 – 85 år 0,80 (0,79 – 0,82)

Dødsalder 86 – 95 år 0,62 (0,61 – 0,64)

Dødssted

Pleie- og omsorgsinstitusjon (referanse) 1

Sykehus 1,25 (1,24 – 1,27)

Hjemme, annet 0,71 (0,70 – 0,72)

Dødsårsaksgruppe (ICD-10 hovedkapitler)

Sirkulasjonssykdom (I00-I99) (referanse.) 1

Ondartet svulst (C00-D48) 1,53 (1,51 – 1,55)

Åndedrettssykdom (J00-J99) 1,30 (1,28 – 1,33)

Ytre årsaker (S00-Y98) 0,93 (0,90 – 0,96)

Alle andre årsaker/sykdommer 0,91 (0,89 – 0,92)

Grunnskole (referanse) 1

Videregående 1,00 (0,99 – 1,01)

Høyskole/universitet 1,02 (1,01 – 1,03)

Ikke-innvandrer (referanse) 1

Innvandrer 0,99 (0,96 – 1,02)

Helse Sør-Øst (referanse) 1

Helse Vest 1,07 (1,05 – 1,08)

Helse Midt-Norge 0,99 (0,97 – 1,00)

Helse Nord 1,04 (1,03 – 1,06)
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Ut fal let ett er hjer te-lun ge- 
red ning av ny fød te

BAK GRUNN
Hjer te-lun ge-red ning av et kri tisk sykt barn ved fød sel 
kan føre til over le vel se el ler død. De som over le ver kan 
ut vik le kom pli ka sjo ner di rek te ett er fød sel el ler se ne re  
i små barns- og sko le al der. Hy pok sisk is ke misk en ce fa lo-
pa ti er en til stand med nev ro lo gis ke symp to mer hos  
den ny fød te ett er hy pok si ved fød sel. Til stan den klas si -
fise res som mild, mo de rat el ler al vor lig. Vi øns ket å gi  
en over sikt over kort- og lang tids ut fall ett er hjer te-lun ge-
red ning ved fød sel.

KUNN SKAPS GRUNN LAG
Vi søk te i da ta ba sen Med line for ut fall ett er hjer te-lun ge-
red ning ved fød sel.

RE SUL TA TER
Vi iden ti fi ser te 15 in dek ser te, fag fel le vur der te ori gi nal -
artik ler og to me ta ana ly ser om ut fall ett er hjer te-lun ge-
red ning ved fød sel el ler fødselsasfyksi. Hy pok sisk 
is ke misk en ce fa lo pa ti ram mer ge ne relt 38 % av pa si en -
tene i mild til mo de rat grad og 23 % i al vor lig grad. Dø de - 
 lig he ten va ri er te fra 10 % i høy- til 28 % i lav inn tekts land. 
Over le ven de ut vik ler ofte mo to ris ke, kog ni ti ve og 
sen so ris ke ut vik lings hem nin ger. I noen til fel ler blir det 
først av dek ket ved sko le start når mer kom plek se fer dig-
he ter kre ves.

FOR TOLK NING
Funk sjons hem ning ved sko le al der er sterkt kor re lert til 
til stan den i små barns al der. End rin ger i al go rit me ne ved 
hjer te-lun ge-red ning og ru ti ne be hand ling med hy po -
termi har re du sert ri si ko en for al vor li ge føl ge til stan der 
ett er hy pok sisk is ke misk en ce fa lo pa ti.
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HO VED BUD SKAP
Dø de lig het ett er hjer te-lun ge-red-
ning og fødselsasfyksi blant ny fød te 
er hen holds vis 10 og 28 % i høy- og 
lav inn tekts land

Inn til 70 % av de over le ven de  
ut vik ler va ri e ren de grad av hy pok-
sisk is ke misk en ce fa lo pa ti ett er 
al vor lig fødselsasfyksi

Te ra peu tisk hy po ter mi og for sik tig 
bruk av ok sy gen har re du sert 
ri si ko en for død og mo to ris ke, 
kog ni ti ve og sen so ris ke funk sjons-
hem nin ger

Funk sjons hem nin ger ved sko le start 
er sterkt kor re lert til til stan den  
i små barns al der

Ny fød te som like ett er fød se len 
ikke pus ter selv og/el ler har 
lang som hjer te ryt me, skal iføl ge 
nors ke og in ter na sjo na le ret-
nings lin jer gjen nom gå hjer te-
lun ge-red ning (HLR) ett er klart 

de fi ner te al go rit mer (1). Dis se er inn delt i for-
skjel lig trinn: av tør ring, opp var ming og sti mu-
le ring, bag-mas ke-ven ti la sjon, hjer te-lun ge-
red ning med bryst kom pre sjo ner og ven ti la-
sjo ner og even tu elt ad re na lin (1–3).

Om lag 10 % av alle barn som blir født til el ler 
nær ter min, tren ger tak til sti mu le ring for å 
be gyn ne å puste (2), mens 3 % vil tren ge pus te-
hjelp som bag-mas ke-ven ti la sjon. 0,1 % har 
 be hov for be hand ling med bryst kom pre sjo ner 
og/el ler ad re na lin (1, 4). Ap gar skår ett er fem og 
ti mi nutt er bru kes ofte re tro spek tivt til å iden-
ti fi se re barn som har gjen nom gått fødsels-
asfyksi. Skå ren in klu de rer vur de ring av pust, 
hjer te ak sjon, hud far ge, re ak sjon og to nus og 
kan være 0 (in gen tegn til liv) til 10 (bar net har 
det svært bra). Grun net sto re sub jek ti ve for-
skjel ler i skå ring er pH-ver di en i nav le strengs-
blod et sup ple ment til dia gno sen (5).

Glo balt for år sa ker fødselsasfyksi hvert fjer de 
(23 %) ny født døds fall, og 99 % av dis se skjer i 
lav inn tekts land (6). Fødselsasfyksi er en til-
stand hvor man gel på ok sy gen til før sel før, 
 un der el ler ett er fød se len fø rer til kardiorespi-
ratorisk de pre sjon, hy po ten sjon og re du sert 
vevsperfusjon med på føl gen de or gan ska de (7).

På cel lu lært nivå fø rer ok sy gen man gel i 

hjer nen til anae rob me ta bo lis me og pri mær 
cel le død med re du sert ener gi pro duk sjon, aci-
do se og ak ku mu le ring av in tra cel lu læ re stof-
fer, se kun dær cel le død med mi to kond ri ell 
svikt i ener gi pro duk sjon og for sin ket cel le død 
må ne der ett er hen del sen med kro nisk in flam-
ma sjon og epigenomiske for and rin ger, se 
 fi gur 1 (8).

Hy pok sisk is ke misk en ce fa lo pa ti (HIE) opp-
står hos 70 % av ny fød te som har over levd 
 al vor lig fødselsasfyksi, ofte de fi nert som navle-
  strengs-pH < 7,0, ap gar skår < 3 ved fem mi nut-
ters al der, be hov for re su sci te ring ved ti mi nut-
ters al der og nev ro lo gis ke symp to mer. Sist-
nevn te er i før s te rek ke kram per og unor mal 
mus kel to nus og re flek ser hos den ny  fødte (9). 
De kan re ver se res el ler i mot satt fall ut vik les 
til va rig hjer ne ska de. Tid lig nev ro  logisk un der-
sø kel se av gjør, sam men med nav le strengs-pH, 
ap gar skår og be hov for hjer te-lun ge-red ning, 
be ho vet for be hand ling. Til stan den gra de res 
ofte som mild, mo de rat  el ler al vor lig ved hjelp 
av skå rings verk tøy et til Sarnat og Sarnat fra 
1976 (10). Skå ren ba se rer seg på kli nis ke og 
elek tro fy sio lo gis ke funn inn delt i seks ho ved-
ka te go ri er: be visst hets  nivå, nev ro mus ku lær 
kon troll, kom plek se re flek ser, au to nom funk-
sjon, til ste de væ ren de kram per og elek tro  ence-
fa lo gra fi (EEG), se  fi gur 2 (10).

Hos ny fød te som tren ger re su sci te ring like 
ett er fød se len, fore lig ger det nes ten all tid hy-
pok si og en kom bi nert re spi ra to risk og me ta-
bolsk aci do se. En nøk kel fak tor ved re su sci te-
rin gen er der for raskt igang satt eff ek tiv ven ti-
la sjon som med fø rer sti gen de hjer te fre kvens 
og bryst he ving (1, 11). Til strek ke li ge ven ti la sjo-
ner er van ske lig å ut fø re, og en sub op ti mal 
tek nikk kan re sul te re i mang len de kli nisk 
re spons hos bar net. Det er ikke helt uvan lig at 
det blir igang satt bryst kom pre sjo ner ved ved-
va ren de lav hjer te fre kvens pga. util strek ke lig 
ven ti le ring (12).

En stu die vis te at hen holds vis 24 av 39 (62 %) 
og fem av 39 (13 %) barn ble brystkomprimert 
grun net for ut gå en de util strek ke lig ven ti la-
sjon el ler feil plas sert in tu ba sjons tube (13). 
Mot satt kan hypokapni, dvs. lav meng de av 
kar bon di ok sid i blo det grun net overventile-
ring, gi økt ri si ko for intraventrikulære blød-
nin ger og hypoksiindusert hjer ne ska de. Her 
kan bruk av sto re tidalvolumer el ler for hyp-
pi ge ven ti la sjo ner lig ge bak (14, 15).

Reoksygenering ett er as fyk si er for bun det 
med høy pro duk sjon av frie ok sy gen ra di ka ler. 
Det kan fø rer til ok si da tivt stress og for ver re 
hjer ne ska den ett er re su sci te rin gen. Nå får de 

ny fød te 21 % ok sy gen ved opp start av as si stert 
ven ti la sjon, i ste det for 100 % ok sy gen, som ble 
gitt før 2010. Dett e har tro lig bed ret over le -
velsen og fore koms ten av hypoksiindusert 
hjer ne ska de ved fødselsasfyksi (16).

Etis ke ut ford rin ger

Ett er ti mi nutt er med eff ek tiv hjer te-lun ge-
red ning uten tegn til liv kan man vur de re å 
av slutt e liv red nin gen (2). Der som den ne gren-
sen blir over trådt, vis te en stu die at 88 av 94 
(94 %) pa si en ter en ten døde el ler had de al vor-
lig mo to ris ke funk sjons hem nin ger (17).

I til fel le bar net har hatt hjer te ak sjon (bra-
dy kar di) og/el ler tegn til egenrespirasjon, 
men der det tross eff ek tiv be hand ling ikke 
inn trer bed ring ett er ti mi nutt er, kan ba lan se-
gan gen være van ske lig. Fa ren for å av slutt e for 
tid lig mens det fort satt kan være mu lig å opp-
nå spon tan sir ku la sjon og over le vel se, må all-
tid av vei es mot sto re nev ro lo gis ke ska der el ler 
en ut satt av gjø rel se om å av slutt e be hand ling 
(2). Over le vel se og kom pli ka sjo ner ett er hjer te-
lun ge-red ning kan der for være en di rek te 
kon se kvens av be slut nin ger og hand lin ger til 
hel se per so nell.

Et vik tig etisk spørs mål ved re su sci te ring er 
om be hand lin gen vil med fø re så sto re li del ser 
for bar net at den bør av slutt es. Det er der for 
vik tig med pre sis kunn skap om hvil ke kli nis ke 
ut fall som kan for ven tes hos barn som gjen-
nom går be hand ling i ny født pe rio den (18).

Det er tre vik ti ge fak to rer som pre di ke rer 
ut fal let hos den ny fød te ett er fødselsasfyksi 
og hjer te-lun ge-red ning: al vor lig hets gra den 
av fødselsasfyksi og hy pok sisk is ke misk en ce-
fa lo pa ti, kva li te ten på be hand lin gen og den 
vi de re me di sins ke be hand lin gen ved ny født-
av de lin gen.

For må let med den ne ar tik ke len var å klas-
si fi se re og gi en over sikt over kort- og lang tids-
ut fall ett er hjer te-lun ge-red ning ved fød sel.

Kunn skaps grunn lag

Vi søk te i Med line-da ta ba sen med sø ke or de ne 
«resuscitation», «asphyxia neonatorum», «hy-
poxic-ischemic brain in ju ry», «infant», «treat-
ment out come/di ag no sis», «short-term», 
«long-term», og «ap gar sco re». Sø ke or de ne ble 
kom bi nert på fle re må ter, se ta bell 1 for kom-
bi na sjo ner og an tall pub li ka sjons treff. Kun 
pub li ka sjo ner på eng elsk ble in klu dert.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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I be gyn nel sen ble det ikke gjort av grens nin-
ger med hen syn til års tal let for pub li ka sjo nen, 
men da vi gikk gjen nom tit ler og ab strakt, 
end te det med at vi bare tok med stu di er ett er 
2004, si den de var mest re le van te. Dett e had de 
med de fi ni sjo ner å gjø re og der det først i den 
se ne re tid var mu lig å sam men lig ne re sul ta-
te ne. Søket ble av slutt et 15.1.2017. Vi in klu der te 
også ar tik ler fra en litt e ra tur da ta ba se opp -
arbei det un der før s te for fatt ers ph.d.-pe ri ode 
og UpToDate-bib lio te ket. In klu sjon av re le -
vante ar tik ler ble fore tatt av før s te for fatt er.

Vi iden ti fi ser te re le van te ar tik ler ved hjelp 
av en PICO-ana ly se (P = Pa tient/Pro blem, I = 
In ter ven ti on, C = Com par i son, O = Out come) 
(19). Barn som var født til el ler nær ter min 
uten etab lert spontanrespirasjon ved fød sel 
(P), som fikk hjer te-lun ge-red ning (I), ble sam-
men lig net med fris ke ny fød te uten be hov for 
hjer te-lun ge-red ning (C), med tan ke på kli -
niske kon se kven ser ett er kort og/el ler lang 
ob ser va sjons tid (O). Søket re sul ter te i 203 
 ar tik ler hvor man stu der te ap gar skår hos ny-
fød te barn med hy pok sisk is ke misk en ce fa lo-
pa ti og/el ler hjer te-lun ge-red ning med as fyk si. 
Av dis se had de man i 13 ar tik ler stu dert kort-
tids opp føl ging, og i 31 ar tik ler had de man sett 
på lang tids opp føl ging, men man had de ikke 
stu dert beg ge ut fal le ne i noen av ar tik le ne. 
Kortt ids ut fal le ne om fatt et over le vel se og kli-
nis ke symp to mer. Ut fall ett er lang tid in klu-
der te over le vel se, in gen føl ge til stan der, el ler 
mo to ris ke, kog ni ti ve og/el ler sen so ris ke sen-
ska der. Kortidsutfall ble stu dert rett ett er fød-
sel. Lang tids ut fall ble stu dert ved 18 må ne der 
og 6�–�7 års al der.

Stu di er som om hand let død og/el ler se kve-
ler kort el ler lang tid ett er gjen nom gått hjer te-
lun ge-red ning ved fød sel, ble in klu dert. Ar tik-
le nes re le vans ble først vur dert på bak grunn 
av titt el og sam men drag. Re le van te ar tik ler 
ble lest i full tekst, og 15 ori gi nal ar tik ler og to 
me ta ana ly ser ble in klu dert. De res te ren de 
 re fe ran se ne i den ne ar tik ke len hand ler ge ne-
relt om bak grunn og me ka nis me ne ved hjer-
ne ska de.

Re sul tat

Kortt ids ut fall ett er re su sci te ring
Ut fal le ne hos et kri tisk sykt barn kort tid ett er 
fød sel, ofte et ter hjer te-lun ge-red ning, er 
 en ten død, over le vel se med rask bed ring el ler 
be hov for høy in ten siv be hand ling. Kor rekt 

Fi gur 2  Nev ro lo gis ke symp to mer som fore kom mer i de for skjel li ge sta di e ne av hy pok sisk is ke misk en ce fa lo pa ti. Mo di-
fisert ver sjon fra Sarnat og Sarnat (10)

Fi gur 1  De me ta bols ke fa se ne ett er fødselsasfyksi (8). I pri mær fa sen opp trer ener gi svikt til hjer nen ett er fulgt av 
reoksygenering og gjen opp rett ing av cel le funk sjo ner. En kas ka de av cel lu læ re me ka nis mer fø rer til at den mi to kond  - 
ri el le ener gi pro duk sjo nen igjen be gyn ner å svik te ett er en «la tens fase» på 6–24 ti mer og kan gi be ty de lig ska de. In ter -
vallet mel lom pri mær- og se kun dær fa sen med ener gi svikt er et vin du for ak tiv kjøle te ra pi

60
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ut ført re su sci te ring bør raskt føre til bed ret 
spon tan sir ku la sjon og egenrespirasjon. I mot-
satt fall kan util strek ke li ge ven ti la sjons for søk 
og bryst kom pre sjo ner for ver re hypoksiska-
den.

I en tid li ge re nevnt over sikts ar tik kel fra 2007 
fant man at 85 % av ny fød te som fikk høy in ten-
siv be hand ling og var uten tegn til liv ett er ti 
mi nutt er, døde, mens 93 % av dem som over-
lev de, ut vik let mo de rat til al vor lig funk sjons-
hem ning (17). Der imot fant man i en  se ne re 
stu die at 30 % av ny fød te som ble be hand let 
ved fød sel og var uten liv, had de en nor mal 
ut vik ling ved 1�–�2 års al der (20). For skjel len mel-
lom dis se to stu di e ne kan del vis for kla res av 
inn fø rin gen av 21 % ok sy gen i ste det for 100 % 
og te ra peu tisk kjøle be hand ling (hy po ter mi) i 
den ny es te stu di en.

I en me ta ana ly se som om fatt et 184 land og 
over fire mil li o ner føds ler, fant man at fore-
koms ten av hy pok sisk is ke misk en ce fa lo pa ti 
ett er fød sel var 1�–�8 per 1 000 le ven de fød te i 
høy inn tekts land og fem gan ger høy ere i lav-
inn tekts land (6). Av alle le ven de fød te barn 
med til stan den had de 38 % mild til mo de rat 
grad og 23 % al vor lig hy pok sisk is ke misk en-
ce fa lo pa ti (45 stu di er, n = 2,340) (6). Dø de lig-
he ten var 10 % i høy inn tekts land og 28 % i 
lav inn tekts land, med høy est ri si ko ved al vor-
lig grad av til stan den (31 stu di er, n = 2,639) 
(6).

Lang tids ut fall
En rek ke må le verk tøy for kli nisk ar beid, ra dio-
lo gi, fy sio lo gi og bio kje mis ke ana ly ser bru kes 
for å for ut si lang tids ut fal let hos ny fød te med 
hy pok sisk is ke misk en ce fa lo pa ti. Ba sert på 
Sarnat-me to den (10) ut vik let langt fle re ny -
fødte med mo de rat til al vor lig grad av syk-

dom men nev ro lo gis ke ska der, sam men lig net 
med den mil de for men (21, 22).

De sis te ti å re ne har inn fø rin gen av hy po ter-
mi be hand ling i høy inn tekts land bed ret ut fal-
let hos barn med hy pok sisk is ke misk en ce -
falo pa ti som er født til el ler nær ter min. Dett e 
er blitt vist i en rek ke stu di er hvor re sul ta te ne 
er blitt sam men lig net med ut fall hos de affi -
ser te kon troll bar na som ikke fikk hy po ter mi-
be hand ling (23–29).

Glo balt ut vik ler over én mil li on barn som 
over le ver en fødselsasfyksi, mo to ris ke, kog ni-
ti ve og/el ler sanse ut ford rin ger i barne- og 
 sko le  al der (6). En me ta ana ly se, hvor man sam-
men lig net hy po ter mi be hand ling med in gen 
be hand ling (21), om fatt et seks ran do mi ser te 
kli nis ke stu di er og en pi lot stu die (sam let 
n = 1,214) (23–29). Al vor lig ut vik lings hem ning 
var de fi nert som mo to risk ce re bral pa re se 
(CP) og kog ni tiv ut vik lings hem ning ba sert på 
«Men tal Developmental Index» i The Bayley 
Sca les of Infant and Todd ler De ve lop ment, ver-
sjon II (21). I til legg ble språk, emo sjo nell ut-
vik ling og so si al til pas ning eva lu ert. Ri si ko for 
død og/el ler al vor lig funk sjons hem ning ved 
18 til 22 må ne ders al der var ty de lig re du sert 
ett er hy po ter mi be hand ling (21).

Det vis te seg på den må ten at syv barn må 
be hand les for å unn gå død og/el ler al vor lig 
ut vik lings hem ning hos ett barn (num ber 
needed to treat, NNT). Eff ek ten av hy po ter mi 
var stør re blant ny fød te med mo de rat, i mot-
set ning til al vor lig, aff ek sjon. Det un der stre-
ker be ho vet for å op ti ma li se re den hjer ne -
beskytt en de be hand lin gen, in klu si ve tid li -
gere opp start av hy po ter mi be hand ling. Bed-
ret ut vel gel se av ny fød te med hy pok sisk 
 is ke misk en ce fa lo pa ti som kan ha nytt e av 
be hand lin gen, vil være vik tig. Per i dag gjø-

res dett e ved hjelp av al vor lig hets gra den av 
kli nis ke symp to mer og blodgassverdier, 
 in klu dert pH-ver di. Det er mu lig, men ikke 
sik kert vist at te ra peu tisk hy po ter mi, kom bi-
nert med allopurinol, me la to nin og/el ler 
erytropoetin (EPO), kan gi en bed re hjer ne-
be skytt en de eff ekt (30–33).

Ce re bral pa re se er en for styr rel se av mus-
kel kon trol len som føl ge av hjer ne ska de hos 
den ny fød te. Føl gen de kri te ri er bør være opp-
fylt om ce re bral pa re se skal kun ne an tas å 
være kon se kvens av hy pok sisk is ke misk en ce-
fa lo pa ti: pH-ver di < 7 i navlearterieblod, mo-
de rat til al vor lig hy pok sisk is ke misk en ce fa lo-
pa ti og spas tisk dyskinetisk tet ra ple gi (34). 
Barn som gjen nom gikk hy po ter mi be hand-
ling i akutt fa sen, had de ved 18 må ne ders al der 
16 % økt over le vel se uten funk sjons hem ning 
(21). I til legg var fore koms ten av ce re bral pa-
re se re du sert med 12 %, kog ni ti ve van s ker med 
12 % og blind het med 4 % (21). Der imot var det 
in gen for skjell i ut vik ling av døv het.

I tre ran do mi ser te kli nis ke stu di er un der-
søk te man barn ved 6�–�7 års al der og re gi st rer te 
mo to ris ke, kog ni ti ve og/el ler sanse ut ford rin-
ger (35–37). Den kom bi ner te ut falls va ria be len 
død el ler IQ < 70 ble ob ser vert hos 47 % av 
 bar na i hy po ter mi grup pen mot 62 % blant 
kon troll grup pen (37, 38). Re sul ta te ne var 
sterkt på vir ket av ut fal let ved 18�–�22 må ne ders 
al der, hvor 80 % av bar na med al vor lig aff ek-
sjon var døde el ler had de IQ < 70 (37, 38). Ved 
sko le start var ce re bral pa re se, kog ni ti ve av vik, 
syns- og hør sels van s ker sterkt as so siert med 
gra den av funk sjons hem ning ved 18 må ne-
ders al der. Barn med til sy ne la ten de nor mal 
ut vik ling kun ne li ke vel ved sko le start ha kog-
ni ti ve van s ker når kra ve ne til mer kom plek se 
fer dig he ter ble stør re (37, 38).

Ta bell 1  Over sikt over sø ke ord og kom bi na sjo ner på Med line-in dek ser te ar tik ler

Søkeord Søkemetode

Resuscitation «exp Resuscitation», «resuscitat*.mp», «cpr.mp», «(resuscitation adj2 delivery adj2 room).mp»

Asphvxia neonatarum «Asphyxia neonatorum/», «(asphyxi* adj3 neonat*).mp», «(hirth* adj3 asphyxia*).mp»

Hypoxic-ischemic brain injury «Hypoxia-ischemia, brain/», «hypoxic-ischemicencephalopathy.mp», «(neurology* adj3 disabil*).mp»

Infant «exp Infant, Newborn/», «neonat* or baby or babies.mp», «Term birth/», «(delivery adj3 room).mp»

Treatment outcome/diagnosis «treatment outcome/», «outcome*.mp», «exp Diagnosis/», «diagnos*.mp», «diagnosis.fs»

Short-term «((«short term» or shortterm) adj5 (consequence* or outcome* or diagnosis*)).mp»

Long-term «((«long term» or longterm) adj5 (consequence* or outcome* or diagnosis*)).mp»

Apgar score «Apgar score/», «apgar.mp»
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Dis ku sjon
Det mest al vor li ge ut fal let ett er fødselsasfyksi 
og hjer te-lun ge-red ning er an de len barn som 
dør, dvs. 10 %, re spek ti ve 28 % i høy- og lav inn-
tekts land. Inn til 70 % av dem som over le ver, 
ut vik ler hy pok sisk is ke misk en ce fa lo pa ti i 
 va ri e ren de grad. Fore koms ten av sen ska der i 
for skjel li ge stu di er va ri e rer på grunn av uli ke 
de fi ni sjo ner og in klu sjons kri te ri er. Det er 
 utt al te va ria sjo ner i rap por tert fore komst i 
høy- og lav inn tekts land.

End rin ger i be hand lings al go rit mer og ru ti-
ne be hand ling med te ra peu tisk hy po ter mi, 
især hvis be hand lin gen star ter in nen seks 
 ti mer ett er fød se len, har re du sert ri si ko en for 
død el ler al vor lig funk sjons hem ning ved 
 hy pok sisk is ke misk en ce fa lo pa ti. Hy po ter mi-

be hand ling re du se rer cel lu lær ska de, av hen-
gig av hvor tid lig be hand lin gen kom i gang 
ett er fød se len. Gjel den de ret nings lin jer sier at 
hy po ter mi be hand ling skal på be gyn nes in nen 
seks ti mer ett er fød se len. Ny fød te med mo de-
rat grad (II) av syk dom men har stør re ut bytt e 
av be hand lin gen enn barn med den al vor lig-
ste gra den (III) (6).

Fort satt er det be hov for ytt er li ge re optima-
lising av den hjer ne be skytt en de be hand lin-
gen. Til leggs be hand ling med me la to nin og 
ery tro poie tin har vist gode re sul ta ter i kli  nis ke 
stu di er (32, 39).

Mo to ris ke, kog ni ti ve og sen so ris ke ut vik-
lings for styr rel ser ved sko le start (6 til 7 år) har 
sam men heng med fer dig hets ni vå et ved 
18 må ne ders al der. Fin mo to ris ke og kog ni ti ve 
funk sjons hem nin ger hos til sy ne la ten de fris ke 

barn kan li ke vel først av dek kes ved sko le start 
når det blir stilt stør re krav til kom plek si tet 
av fer dig he ter (36).

Det er vik tig å ha kunn skap om det sann-
syn li ge ut fal let ett er hjer te-lun ge-red ning hos 
et barn med fødselsasfyksi som en for ut set-
ning for å kun ne ta vel over vei de av gjø rel ser 
om å av slutt e el ler fort sett e re su sci te ring og 
be hand ling av bar net. Det be kref ter be ho vet 
for sto re na sjo na le og in ter na sjo na le opp føl-
gings stu di er.

Ar tik ke len er ba sert på en prø ve fore les ning for dok tor-
gra den ved Institutt for kli nisk me di sin, Det me di sins ke 
fa kul tet, Uni ver si te tet i Oslo 16.1.2017.

Mott att 18.4.2017, før s te re vi sjon inn sendt 1.11.2017,  
god kjent 28.2.2018.

ANNE MAR THE BOL DINGH
(f. 1980) er post dok tor.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir føl gen de 
in ter es se kon flik ter: Hun har mott att fi nan si e ring fra 
Laerdal Foun da tion for Acu te Medicine, men opp gir at 
det ikke er i kon flikt med den ne ar tik ke len.

ANNE LEE SO LE VÅG
(f. 1977) er sek sjons over le ge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

BRITT NAK STAD
(f. 1958) er bar ne le ge, neonatolog, av de lings le der 
og pro fes sor i pe dia tri.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

LIT TE RA TUR
1 Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC et al. Eu ro pean 

Resuscitation Council Guide li nes for Resuscita- 
tion 2015: Sec tion 7. Resuscitation and sup port  
of tran si tion of ba bies at birth. Resuscitation 2015; 
95: 249�–�63. 

2 Perl man JM, Wyllie J, Kattwinkel J et al. Part 7: 
Neo na tal Resuscitation: 2015 International 
Con sen sus on Cardiopulmonary Resuscitation 
and Emer gen cy Car dio vas cu lar Care Scien ce With 
Treat ment Recommendations. Cir cu la tion 2015; 
132 (suppl 1): S204�–�41. 

3 Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB et al. Part 13: 
Neo na tal Resuscitation: 2015 Ame ri can Heart As so-
cia ti on Guide li nes Up date for Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emer gen cy Car dio vas cu lar Care. 
Cir cu la tion 2015; 132 (suppl 2): S543�–�60. 

4 Ers dal HL, Mduma E, Sven sen E et al. Ear ly ini ti a-
tion of ba sic resuscitation interventions in clud ing 
face mask ven ti la ti on may redu ce birth asphyxia 
re lated mor tal i ty in low-in come coun tries: a pro- 
 spec tive de scrip tive ob ser va tion al study. Resuscita-
tion 2012; 83: 869�–�73. 

5 Da li li H, Nili F, Sheikh M et al. Com par i son of 
the four proposed Ap gar sco ring sy stems in the 
as sess ment of birth asphyxia and ad verse ear ly 
neurologic outcomes. PLoS One 2015; 10: e0122116. 

6 Lee AC, Kozuki N, Blencowe H et al. Intrapartum- 
re lated neo na tal encephalopathy in ci dence  
and im pair ment at re gio nal and glo bal lev els  
for 2010 with trends from 1990. Pediatr Res 2013;  
74 (suppl 1): 50�–�72. 

7 Perl man JM. In ter rup ti on of pla cen tal blood flow 
du ring lab or: po ten ti al sys tem ic and ce re bral 
or gan con se quences. J Pediatr 2011; 158 (suppl): 
e1�–�4. 

8 Douglas-Es co bar M, Weiss MD. Hypoxic-ischemic 
encephalopathy: a re view for the clinician. JAMA 
Pediatr 2015; 169: 397�–�403. 

9 Okereafor A, Allsop J, Counsell SJ et al. Patt erns 
of brain in ju ry in neonates ex posed to pe ri na tal 
sen ti nel events. Pe dia trics 2008; 121: 906�–�14. 

10 Sarnat HB, Sarnat MS. Neo na tal encephalopathy 
fol low ing fetal dis tress. A clin i cal and electro-
encephalographic study. Arch Neurol 1976; 33: 
696�–�705. 

11 Skå re C, Kra mer-Johansen J, Steen T et al. In ci-
dence of newborn sta bi li za tion and resuscitation 
measures and guide li ne com pli ance du ring the 
first min utes of life in Norway. Neonatology 2015; 
108: 100�–�7. 

12 Poulton DA, Schmölzer GM, Mor ley CJ et al. As sess-
ment of chest rise du ring mask ven ti la ti on of 
pre term infants in the de liv ery room. Resuscita-
tion 2011; 82: 175�–�9. 

13 Perl man JM, Ris ser R. Cardiopulmonary resusci-
tation in the de liv ery room. As so ci ated clin i cal 
events. Arch Pediatr Adolesc Med 1995; 149: 20�–�5. 

14 Iko nen RS, Janas MO, Koivikko MJ et al. Hyper-
bilirubinemia, hypocarbia and periventricular 
leukomalacia in pre term infants: re la tion ship  
to ce re bral pal sy. Acta Paediatr 1992; 81: 802�–�7. 

15 Klin ger G, Bey ene J, Shah P et al. Do hyperoxaemia 

and hypocapnia add to the risk of brain in ju ry 
af ter intrapartum asphyxia? Arch Dis Child Fetal 
Neo na tal Ed 2005; 90: F49�–�52. 

16 Saug stad OD, Ramji S, Soll RF et al. Resuscitation 
of newborn infants with 21% or 100% oxygen: an 
up dated sys tem at ic re view and meta-anal y sis. 
Neonatology 2008; 94: 176�–�82. 

17 Har ring ton DJ, Red man CW, Moulden M et al. 
The long-term out come in sur viving infants with 
Ap gar zero at 10 min utes: a sys tem at ic re view  
of the lit er a ture and hos pi tal-based cohort.  
Am J Obstet Gynecol 2007; 196: 463.e1�–�5. 

18 Gil lon R. Med i cal ethics: four principles plus att en-
tion to scope. BMJ 1994; 309: 184�–�8. 

19 Has tings C, Fisher CA. Searching for proof: Cre ating 
and using an actionable PICO ques tion. Nurs 
Mana ge 2014; 45: 9�–�12. 

20 Shah P, Anvekar A, McMichael J et al. Outcomes 
of infants with Ap gar sco re of zero at 10 min: the 
West Aust ra li an ex pe ri en ce. Arch Dis Child Fetal 
Neo na tal Ed 2015; 100: F492�–�4. 

21 Tagin MA, Woolcott CG, Vincer MJ et al. Hy po - 
 ther mia for neo na tal hypoxic ischemic ence- 
phalopathy: an up dated sys tem at ic re view and 
meta-anal y sis. Arch Pediatr Adolesc Med 2012; 166: 
558�–�66. 

22 Hell ström-Westas L, Ro sén I, Sven ning sen NW. 
Pre dic tive val ue of ear ly con tin u ous am pli tu de 
inte grated EEG recordings on out come af ter se vere 
birth asphyxia in full term infants. Arch Dis Child 
Fetal Neo na tal Ed 1995; 72: F34�–�8. 



840 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 9,  2018;  138

OVERSIKTSARTIKKEL

23 Az zo par di DV, Strohm B, Edwards AD et al. Mo de-
ra te hy po ther mia to treat pe ri na tal asphyxial 
encephalopathy. N Engl J Med 2009; 361: 1349�–�58. 

24 Gluck man PD, Wyatt JS, Az zo par di D et al. Se lec tive 
head cooling with mild sys tem ic hy po ther mia 
af ter neo na tal encephalopathy: multicentre 
ran dom ised tri al. Lan cet 2005; 365: 663�–�70. 

25 Gunn AJ, Gunn TR. The ’pharmacology’ of neu ro nal 
res cue with ce re bral hy po ther mia. Ear ly Hum Dev 
1998; 53: 19�–�35. 

26 Ja cobs SE, Mor ley CJ, In der TE et al. Whole-body 
hy po ther mia for term and near-term newborns 
with hypoxic-ischemic encephalopathy: a ran dom-
ized con trolled tri al. Arch Pediatr Adolesc Med 
2011; 165: 692�–�700. 

27 Shankaran S, Laptook AR, Ehrenkranz RA et al. 
Whole-body hy po ther mia for neonates with 
hypoxic-ischemic encephalopathy. N Engl J Med 
2005; 353: 1574�–�84. 

28 Simbruner G, Mitt al RA, Rohlmann F et al. Sys tem ic 
hy po ther mia af ter neo na tal encephalopathy: 
outcomes of neo.nEURO.network RCT. Pe dia trics 
2010; 126: e771�–�8. 

29 Zhou WH, Cheng GQ, Shao XM et al. Se lec tive head 
cooling with mild sys tem ic hy po ther mia af ter 
neo na tal hypoxic-ischemic encephalopathy: a 
multicenter ran dom ized con trolled tri al in Chi na. 
J Pediatr 2010; 157: 367�–�72, 372.e1�-�3. 

30 Az zo par di D, Robertson NJ, Bainbridge A et al. 
Mo de ra te hy po ther mia with in 6 h of birth plus 
in haled xe non ver sus mo de ra te hy po ther mia 
alone af ter birth asphyxia (TOBY-Xe): a proof-of-
con cept, open-la bel, ran dom ised con trolled tri al. 
Lan cet Neurol 2016; 15: 145�–�53. 

31 Robertson NJ, Faulk ner S, Fleiss B et al. Me la to nin 
augments hypothermic neuroprotection in a pe ri-
na tal asphyxia model. Brain 2013; 136: 90�–�105. 

32 Wu YW, Ma thur AM, Chang T et al. High-dose 
erythropoietin and hy po ther mia for hypoxic-
ischemic encephalopathy: a pha se II tri al. 
Pe dia trics 2016; 137: e20160191. 

33 Chaudhari T, McGuire W. Allopurinol for 
pre venting mor tal i ty and mor bid i ty in newborn 
infants with suspected hypoxic-ischaemic ence-
phalopathy. Coch ra ne Da ta ba se Syst Rev 2008; 2: 
CD006817. 

34 Eunson P. The long-term health, so cial, and fi nan-
ci al bur den of hypoxic-ischaemic encephalopathy. 
Dev Med Child Neurol 2015; 57 (suppl 3): 48�–�50. 

35 Guillet R, Edwards AD, Thoresen M et al. Se ven- to 
eight-year fol low-up of the CoolCap tri al of head 
cooling for neo na tal encephalopathy. Pediatr Res 
2012; 71: 205�–�9. 

36 Shankaran S, Pap pas A, McDonald SA et al. Child-
hood outcomes af ter hy po ther mia for neo na tal 
encephalopathy. N Engl J Med 2012; 366: 2085�–�92. 

37 Az zo par di D, Strohm B, Mar low N et al. Eff ects  
of hy po ther mia for pe ri na tal asphyxia on child-
hood outcomes. N Engl J Med 2014; 371: 140�–�9. 

38 Shankaran S. Outcomes of hypoxic-ischemic 
encephalopathy in neonates treated with hy po-
ther mia. Clin Perinatol 2014; 41: 149�–�59. 

39 Aly H, Elmahdy H, El-Dib M et al. Me la to nin use for 
neuroprotection in pe ri na tal asphyxia: a ran dom-
ized con trolled pi lot study. J Perinatol 2015; 35: 
186�–�91. 



841TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 9,  2018;  138:  841–4

NOE Å LÆRE AV

En kvin ne i 30-åre ne  
med sterk ho de pi ne

Én uke ett er en fe rie rei se til Sri 
Lanka fikk en kvin ne nak ke- og 
 ho de pi ne og end ret be visst het. Tverr-
fag lig sam ar beid var en vik tig for ut-
set ning for å av kla re til stan den.

En kvin ne i 30-åre ne ble hen vist fra fast le-
gen til nev ro lo gisk av de ling som øye blik-
ke lig hjelp grun net grad vis øken de hode-
pi ne én uke ett er hjem komst fra en tre 
ukers fe rie på Sri Lanka. Pa si en ten var 
opp rin ne lig fra Sri Lanka, men had de 

bodd i Norge de tre sis te åre ne. Hun var tid li ge re 
frisk, bort sett fra spo ra dis ke pla ger med ho de pi ne.

Ved un der sø kel se i akutt mott a ket be skrev pa-
si en ten smer ter i nak ken med ut strå ling til ho det 
med fron tal over vekt. Smer ten var in tens, tryk -
kende, takvis og led sa get av kval me og opp kast. 
Pa si en ten var smer te pre get, men vå ken og klar 
og sam ar bei det godt ved un der sø kel sen. Hun var 
ikke lys sky el ler nak ke stiv. Blod trykk var 
130/78 mm Hg, puls 81 og tem pe ra tur 37 °C. Det 
var nor ma le funn ved aus kul ta sjon av hjer te og 
lun ger og upå fal len de for hold ved un der sø kel se 

av ab do men. Ved pal pa sjon var hun øm, spe si elt 
i nak ke mus ku la tur og ok si pi talt på høy re side. 
Orien te ren de nev ro lo gisk un der sø kel se av hjer ne-
ner ver, kraft, re flek ser, sen so rikk og ko or di na sjon 
var nor mal. Be visst het vur dert ved Glas gow coma 
scale (GCS) var nor mal med en skår på 15. Blod-
prø ve ne vis te he mo glo bin 14,2 g/l (11,7�–�15,3), leu-
ko cytt er 7,2 · 109/l (3,5�–�8,8), trom bo cytt er 259 · 109/l 
(165�–�387), CRP < 1 mg/l (0�–�7), nat ri um 135 mmol/l 
(137�–�145), ka li um 4,1 mmol/l (3,5�–�5,0).

Ho de pi ne fore kom mer hyp pig i be folk nin-
gen, og åtte av ti per so ner an gir ho de pi ne i 
lø pet av det sis te året (1). Der som ho de pi nen 
ikke er be grun net i an nen syk dom, de fi ne res 
den som pri mær. Se kun dær ho de pi ne er 
 ut trykk for ba ken for lig gen de struk tu rell 
anormalitet el ler syk dom, og re pre sen te rer 
mind re enn 1 % av ho de pi ne til fel le ne i all-
menn prak sis (1). Akutt ho de pi ne er de fi nert 
som en uvan lig kraf tig ho de pi ne med mak si-
mal in ten si tet in nen 30 mi nutt er ett er de but 
(2). Dett e kan være symp tom på ba ken for lig-
gen de al vor lig pa to lo gi, eks em pel vis akutt 
hjer ne blød ning, in fek sjon i sen tral ner ve sy ste-
met el ler an nen struk tu rell pa to lo gi. Ho de -
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pine er en van lig år sak til le ge be søk og inn-
leg gel se i nev ro lo gis ke av de lin ger (2).

Den kli nis ke pre sen ta sjo nen med øken de 
ho de pi ne over fle re da ger, nor mal orien te ren-
de nev ro lo gisk un der sø kel se og nor ma le 
 la bo ra to rie prø ver hos vår pa si ent ty det på en 
pri mær år sak til ho de pi ne.

Vakt ha ven de nev ro log kon klu der te med sann syn-
lig spen nings ho de pi ne og ok si pi tal ir ri ta sjon, 
men på grunn av in ten se smer ter, kval me og opp-
kast ble pa si en ten hen vist til akutt com pu ter -
tomo gra fi (CT) av ho det for å ute luk ke rom opp-
fyl len de, in tra kra ni al pa to lo gi. CT-un der sø kel se 
av ho det tre ti mer ett er inn leg gel sen på vis te in gen 
pa to lo gi. Pa si en ten ble smertelindret med pa ra-
ce ta mol 1 g per oralt og diklofenak 75 mg in tra-
mus ku lært. På grunn av uro og kval me fikk hun 
dia ze pam 5 mg per os og metoklopramid 10 mg 
in tra ve nøst. I lø pet av de nes te par ti me ne ble 
hun til ta gen de sløv og kas tet opp fle re gan ger. 
Øken de symp to mer gjor de at man øns ket å ute-
luk ke sinusvenetrombose. Åtte ti mer ett er inn leg-
gel sen ble det der for tatt CT av ho det med ve nøs 
an gio gra fi som var uten hol de punk ter for sinus-
venetrombose.
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To CT-un der sø kel ser var uten ak tu el le funn. 
Pa si en tens til stand for ver ret seg, og man øns-
ket å ut re de hen ne med spi nal punk sjon for 
mu lig in fek sjon i sen tral ner ve sy ste met, men 
pa si en ten mot satt e seg dett e. Si den hun var 
afe bril og had de nor ma le in fek sjons pa ra me-
te re, ble det ikke vur dert som nød ven dig å 
ut fø re spi nal punk sjon på en uro lig pa si ent.

Pa si en ten ble øken de mo to risk uro lig og uklar 
ut over natt en. Den end re de men ta le til stan den 
ble til skre vet dia ze pam gitt i akutt mott ak, og 
man for søk te å opp he ve virk nin gen av dia ze pam 
ved å gi flumazenil in tra mus ku lært uten nev ne-
ver dig eff ekt. Vakt ha ven de nev ro log kon fe rer te 
med psy kia ter per te le fon. Til stan den ble opp fat-
tet som delir ut løst av kraf tig ho de pi ne, inn tak av 
smer te stil len de og be ro li gen de me di ka men ter, i 
kom bi na sjon med den ne ga ti ve opp le vel sen av 
akutt inn leg gel se i sy ke hus. Hun ble skjer met på 
ene rom med fast vakt, og alle me di ka men ter ble 
se po nert.

Nes te dag var hun ved va ren de slapp og uklar 
med fal len de GCS-skår til 9 av 15 (M 5+ V 2+ O 2). 
Tem pe ra tur i øret ble målt til 38 °C. Fe ber og end-
ret be visst het ga mis tan ke om in fek si øs en ce fa litt. 
In fek sjons me di si ner ble til kalt for vi de re vur de-
ring. Det ble gjort spi nal punk sjon som vis te leu-
ko cytt er 128 · 106/l (0�–�5,9), 99����% monomorfnukle-
ære cel ler, 1 % polymorfnukleære cel ler, glu ko se 
4,6 mmol/l, pro tein 0,3 g/l (< 0,5) og spi nal væs ke/
se rum glu ko se ra tio 0,7 (> 0,6). Det ble star tet 
an ti vi ral be hand ling med aciklovir 10 mg/kg 
 in tra  ve nøst hver 8. time. På grunn av et al vor lig 
kli nisk bil de valg te man i til legg å star te be hand-
ling med ceftriakson 4 g × 1 in tra ve nøst og ampi-
cillin 3 g × 4 in tra ve nøst si den bak te ri ell me nin-
gitt i tid lig fase ikke kun ne ute luk kes. Elek tro -
encefa lo gram (EEG)-un der sø kel se ut ført ett døgn 
ett er inn leg gel sen på vis te uspe si fikk ak ti vi tet med 
fron to tem po ral over vekt venst re side som kun ne 
være for en lig med en ce fa litt. På grunn av ned satt 
be visst het og mis tan ke om in fek si øs en ce fa litt ble 
pa si en ten over flytt et til me di sinsk in ten siv av de-
ling.

Spi nal væs ke funn med for høy et an tall leu ko-
cytt er ty det på in fek sjon i sen tral ner ve sy ste-
met. Funn av mind re enn 500 leu ko cytt er, 
hvor av 99 % monomorfnukleære cel ler, pek te 
i ret ning av vi ral etio lo gi, men and re for kla rin-
ger kun ne være nev ro bor re li o se, lis te ria  infek-
sjon, nevrosyfilis el ler tu ber ku løs me nin gitt. 
An nen bak te ri ell me nin gitt/meningo encefalitt 
i tid lig fase kun ne ha gitt et lig nen de bil de, 
men fle re da gers sy ke his to rie og funn av re la-

tivt lavt an tall leu ko cytt er i spi nal væs ke tal te 
imot det. Ved en bak te ri ell me nin gitt/menin-
goencefalitt ville man også ha for ven tet lav 
spinalglukose og høyt spinalprotein.

Det ble re kvi rert se ro lo gis ke ana ly ser for hu-
mant im mun svikt vi rus (hiv), varicella- zoster- 
virus (VZV), Ep stein-Barr-vi rus (EBV) og sy fi lis. 
Spi nal væs ke ble sendt til mik ro sko pisk un der sø-
kel se og gram far ging, bak te rio lo gisk dyr king 
in klu dert tu ber ku lo se, di rek te mik ro sko pe ring 
av sy re fas te sta ver og til se ro lo gisk un der sø kel se 
av intratekalt bor re lia IgG- og IgM-an ti stoff. Det 
ble ut ført nukleinsyreamplifikasjon (PCR) av spi-
nal væs ke for My co plas ma pneumoniae, Myco-
bacterium tu ber cu lo sis, her pes sim plex-vi rus 
(HSV) type 1 og 2, varicella-zoster-vi rus, en te ro-
vi rus, hu mant her pes vi rus 6 og 7, Ep stein-Barr-
vi rus og cytomegalovirus (CMV). På bak grunn 
av rei se anam ne se ble det re kvi rert tykk og tynn 
drå pe til blod ut stryk for ma la ria dia gnos tikk, og 
hur tig test for på vis ning av denguevirus an ti gen/
an ti stoff i se rum, som ble ut ført ved lo kalt la bo-
ra to ri um, beg ge un der sø kel ser med ne ga tivt 
re sul tat. Se rum prø ve ble sendt til Folkehelsein-
stituttet nes te dag for un der sø kel se på ja pansk 
en ce fa litt-, vestnil-, dengue- og chikungunya-
virus, i til legg til skog flått en ce fa litt (tick-bor ne 
en ceph a li tis, TBE)-vi rus. Spi nal væs ke ble ikke 
sendt til Folkehelseinstituttet for un der sø kel se 
da man på det tids punk tet ikke vur der te den ne 
dia gnos tis ke mu lig he ten. Det ble ikke re kvi rert 
blod kul tur ved ini tial fe ber stig ning un der opp-
hold i nev ro lo gisk av de ling.

MR-un der sø kel se av ho det ble ut ført tre døgn 
ett er inn leg gel se for å se ett er tegn på or gan aff ek-
sjon el ler funn som kun ne være for en lig med 
herpesvirusencefalitt. Den ne ble be skre vet som 
nor mal. Pa si en ten ble ob ser vert ett døgn i me di-
sinsk in ten siv av de ling og var på føl gen de dag klar 
og orien tert, men med am ne si for hen del ses for -
løpet. Hun ble over flytt et til in fek sjons me di sinsk 
av de ling, og an ti bak te ri ell be hand ling ble se po-
nert ett er tre døgns be hand ling. Si den PCR-un der-
sø kel se var ne ga tiv for her pes- og varicellavirus i 
spi nal væs ke, ble aciklovir se po nert et ter fem 
døgns be hand ling.

Pa si en ten ble ut skre vet i klar bed ring ett er syv 
døgns sy ke hus inn leg gel se uten vi de re me di ka-
men tell be hand ling, med av ta le om kon troll ved 
po li kli nik ken ett er ti da ger.

Ut red nings prø ver var alle ne ga ti ve, unn tatt 
se ro lo gisk ana ly se ut ført ved Folkehelseinsti-
tuttet, der svar fore lå først ett er ut skriv ning. 
Det ble på vist både IgM- og IgG-an ti stoff mot 

denguevirus i se rum ved immunfluoresens-
undersøkelse (IF) tatt hen holds vis én og tre 
uker ett er symp tom de but, sist nevn te i for bin-
del se med po li kli nisk kon troll. Det ble på vist 
sta bilt for høy e de IgG-an ti stof fer > 1: 1000 
(gren se ver di (cut-off) 1: 100) både i akutt- og 
re kon va le sens prø ven over for alle sub ty pe ne 
av denguevirus, men kun IgM-an ti stoff mot 
denguevirus sub ty pe 3 > 1: 100 (gren se ver di 
(cut-off) 1: 10), i til legg til noe sva ke re re ak sjon 
mot sub ty pe 2 (> 1: 10). IgG-an ti stoff mot TBE-
vi rus og ja pansk en ce fa litt vi rus ble på vist i 
la ve re ti ter (> 1: 100) og er der for mest sann-
syn lig kryss re age ren de an ti stoff er ett er tid li-
ge re in fek sjon el ler vak si na sjon. Pa si en ten 
opp lys te at hun ble vak si nert mot ja pansk 
en ce fa litt som barn. Ut fra se ro lo gisk re sul tat 
i akutt- og re kon va le sens se rum, med for -
høyede IgG-an ti stoff er mot alle sub ty per den-
guevirus og IgM-an ti stoff mot sub ty pe 3, ble 
det kon klu dert med sann syn lig ak tu ell el ler 
ny lig gjen nom gått den gue fe ber sub ty pe 3 
som mest sann syn lig år sak til en ce fa litt.

Denguevirus er et RNA-vi rus i fa mi li en fla-
viviridae og er år sak til en av de van lig ste 
myggoverførte in fek sjons syk dom me ne glo-
balt, med ca. 50 mil li o ner kli nis ke til fel ler per 
år. Denguevirus har fire sub ty per som alle gir 
lig nen de syk doms bil de med symp to mer som 
fe ber, ho de pi ne, ut slett og kropps verk (3).

Folkehelseinstituttet mott ar rap port om 
57�–�98 im portt il fel ler av den gue fe ber år lig, 
hyp pigst i al ders grup pen 20�–�49 år og hos 
hjem vend te rei sen de fra Thai land. Det har 
også vært rap por tert til Mel dings sy stem for 
smitt som me syk dom mer (MSIS) om et fa talt 
im portt il fel le av dengue hemorragisk fe ber 
fra Thai land hos en norsk kvin ne i 2010 (4). På 
bak grunn av rei se anam ne se, kli nis ke un der-
sø kel ser og på vis ning av spe si fik ke IgM-an ti-
stoff er mot denguevirus i se rum, re pre sen te-
rer vår ka sui stikk sann syn lig det and re til fel-
let av den gue fe ber med sen tral ner vøs aff ek-
sjon si den mel de plikt til MSIS-da ta ba sen ble 
inn ført i Norge 1.7.2012 (5).

Ved te le fo nisk opp føl ging ti må ne der ett er ut skriv-
ning var hun i full jobb og rap por ter te in gen sen-
ska der.

Dis ku sjon

Den ne ka sui stik ken vi ser at det kan være van-
ske lig å skille en ce fa litt fra and re van li ge kli-
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nis ke til stan der tid lig i for lø pet, sær lig i fra-
vær av in fek sjons tegn. Dia gno sen en ce fa litt 
stil les på bak grunn av sy ke his to rie, kli nis ke 
funn og sup ple ren de un der sø kel ser (tab 1) (6). 
Ved inn leg gel sen pre sen ter te vår pa si ent in gen 
av de kli nis ke kri te ri e ne for en ce fa litt. Først 
ett er at pa si en ten fikk fe ber og end ret be visst-
het ble mis tan ken rett et mot in fek si øs en ce-
fa litt. Hun opp fyl te da ho ved kri te ri et og tre 
side kri te ri er.

De fles te pa si en ter med in fek si øs en ce fa litt 
har fe ber, og mer enn halv par ten har ho de -
pine. Nak ke stiv het (ved meningoencefalitt), 
kram pe an fall, be visst hets -el ler per son lig hets-
end rin ger og fo ka le nev ro lo gis ke ut fall kan 
fore kom me (7).

I sli ke til fel ler kan EEG-un der sø kel se være et 
nytt ig og vik tig sup ple ment for å styr ke mis-
tan ken om ce re bral pa to lo gi. MR-un der sø -
kelse kan være in di sert ved mis tan ke om her-
pes sim plex-en ce fa litt si den for and rin ge ne 
her er nok så ty pis ke (8). An ti stoff un der sø kel-
ser og di rek te på vis ning av agens (PCR) mot 
de van lig ste år sa ke ne til en ce fa litt i Norge var 
ne ga ti ve. Pa si en tens rei se anam ne se ble der for 
av gjø ren de for vi de re ut red ning.

Pa si en ten ble syk syv da ger ett er re tur fra 
Sri Lanka, hvor hun had de opp holdt seg i tre 
uker. Tids rom met for in ku ba sjons ti den for 
denguevirus på 4�–�7 da ger (va ri e rer mel lom 
3�–�14 da ger) kan pas se med hen nes sy ke his to-
rie. Di rek te på vis ning av agens (an ti gen el ler 
nukleinsyrepåvisning) an be fa les, men kre ver 
at re le van te prø ve ma te ria ler (blod, urin og 
spi nal væs ke) tas tid lig i den akutt e fa sen si den 
den viremiske fa sen er kort va rig (fig 1).

Fle re sy ke hus til byr hur tig tes ter for kva li ta-
tiv på vis ning av denguevirus (an ti stoff/an ti-
gen) i blod, men hur tig tes te ne har ge ne relt 
lav sen si ti vi tet på rundt 60�–�70 % (5, 9). Både 
ne ga ti ve og po si ti ve re sul ta ter bør der for 
 be kref tes med mer sen si ti ve og spe si fik ke tes-
ter. Dengue-hur tig test ut ført ved pri mær sy ke-
hus vis te ne ga tivt re sul tat, og se rum prø ven 
ble sendt til Folkehelseinstituttet for nær me re 
be kref tel se. Si den symp to me ne på nevroinva-
siv vi rus in fek sjon tid lig i syk doms fa sen ofte 
er uspe si fik ke, kan det re sul te re i at spi nal-
punk sjon for sin kes, el ler ikke ut fø res i det 
hele tatt. Der for blir antistoffpåvisning i se rum 
ofte det enes te al ter na ti vet for nær me re iden-
ti  fi ka sjon av agens. Un der sø kel se av par sera 
fra akutt-og re kon va le sens prø ve for vur de ring 
av sig ni fi kant IgG-titerstigning er ve sent lig 
ved ut red ning av denguevirusinfeksjon (9). 
Fi gur 1 il lust re rer at IgG-an ti stof fer føl ger 

noen da ger ett er IgM når den viremiske fa sen 
er over, og kan per sis te re i man ge år. Iso lert 
på vis ning av IgM-an ti stoff i se rum kan være 
kryss re age ren de an ti stoff er el ler uspe si fikt 
slik at fun net må be kref tes i en ny prø ve, tatt 
2�–�3 uker ett er, for å på vi se spe si fikk IgG-an ti-
stoff ut vik ling. På vis ning av IgM-an ti stoff mot 
denguevirus i spi nal væs ke har der imot høy ere 
spe si fi si tet og ty der på ak tu ell in fek sjon, men 
har la ve re sen si ti vi tet (10, 11).

Høyt IgG-ti ter al le re de i akutt prø ven tatt én 
uke ett er symp tom de but ta ler for at vår pa -
sient kan ha vært smitt et med denguevirus 
tid li ge re og at den ak tu el le in fek sjo nen re pre-
sen ter te en se kun dær denguevirusinfeksjon. 

På vis ning av sam ti dig IgM og IgG i akutt prø-
ven som be skre vet i vår ka sui stikk, er et nok så 
ty pisk møns ter ved en se kun dær denguevirus-
infeksjon, selv om det ikke er uvan lig at IgM-
re spon sen ute blir helt (12). Fra vær av and re 
re le van te nevroinvasive agens styr ker vår dia-
gno se (13).

En ce fa litt er et re la tivt hyp pig fore kom  -
mende kli nisk bil de ved denguevirusinfek-
sjon med sen tral ner vøs aff ek sjon (14). Både 
pri mær og se kun dær denguevirusinfeksjon 
kan føre til en ce fa litt. Sub ty pe 3 er hyp pigst 
as so siert med nev ro lo gis ke kom pli ka sjo ner, 
in klu dert en ce fa litt (15). Denguevirusence-
falitt kan være as so siert med et al vor lig for løp 

Ta bell 1  Dia gnos tis ke kri te ri er for en ce fa litt. For at dia gno sen skal stil les, kre ves det at ho ved kri te ri et og minst tre si der-
kri te ri er er opp fylt (6)

Hovedkriterium
Endret mentalfunksjon som har vedvart  24 timer  
uten annen påvist årsak

Sidekriterier 1. Feber  38 °C siste 72 timer før eller etter symptomdebut

2. Generaliserte eller partielle kramper (ikke tidligere kjent epilepsi)

3. Nytilkomne fokalnevrologiske utfall

4. Spinalvæske:  5 leukocytter per mm3

5. Radiologiske funn, suspekt på encefalitt

6. EEG-forandringer forenlig med encefalitt uten annen kjent årsak

  Viremi   IgM   IgG

287 14 210

Dager

1 2 3 4 5 6

Symptomdebut Serologisk påvisning

Fi gur 1  Viremisk fase og antistoffpåvisning ved in fek sjon med denguevirus. Fi gu ren er ba sert på skis sen til Su san ne 
Gjer uld sen Dud man, Folkehelseinstituttet
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kom pli ka sjon. Når hjer ne ma la ria er ute luk-
ket, bør denguevirus i lik het med and re nev-
roinvasive vi rus vur de res som en mu lig år sak 
til sen tral ner vø se in fek sjo ner ett er rei ser i 
tro pis ke/sub tro pis ke strøk.

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

Mott att 14.5.2017, før s te re vi sjon inn sendt 17.10.2017,  
god kjent 13.2.2018.

den gue fe ber kre ver in gen spe si fikk opp føl-
ging.

Kon klu sjon

Selv om den gue fe ber er en re la tivt van lig 
 år sak til im port fe ber hos hjem vend te rei -
sende til Norge, er en ce fa litt en svært sjel den 

og nev ro lo gis ke se kve ler (16). Ver dens hel se-
or ga ni sa sjon (WHO) har i sine ret nings lin jer 
fra 2009 in klu dert kri te ri er for denguevirus-
encefalitt og an be falt dia gnos tikk og be hand-
ling (3). Det fin nes in gen spe si fikk an ti vi ral 
be hand ling mot den gue fe ber, men symp to-
ma tisk be hand ling og væs ke til før sel kan være 
av gjø ren de ved al vor li ge re for løp som blød-
nings til stan der og en ce fa litt. Ukom pli sert 

MA RI AN NE BOL LE STAD
(f. 1981) er lege i spe sia li se ring i in fek sjons syk dom-
mer og sti pen diat.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ÅSE BERG
(f. 1957) er ph.d., spe sia list i in fek sjons me di sin  
og i ind re me di sin og job ber som over le ge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MA TIAS MA THI SEN RAKE
(f. 1986) er lege i spe sia li se ring.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

SU SAN NE GJER ULD SEN DUD MAN
(f. 1964) er dr.med., spe sia list i me di sinsk mik ro bio-
lo gi og i ind re me di sin. Hun job ber som over le ge 
med an svar for na sjo nalt re fe ran se la bo ra to ri um 
for po lio-entero-ro ta vi rus og vak si ne mot mes lin-
ger, kus ma og røde hun der (MMR).
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

DAG NY HAUG DO REN BERG
(f. 1966) er spe sia list i ind re me di sin, i in fek sjons -
medi sin og i me di sinsk mik ro bio lo gi. Hun job ber 
som over le ge, med an svars om rå de in nen im port- 
og be red skaps vi rus.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Mondors syk dom

En tid li ge re frisk kvin ne i 60-åre ne opp-
søk te le ge vak ten ett er fire da gers sy ke-
his to rie med ube hag og øm het un der 
høy re bryst. Når hun be ve get skul de-

ren, stram met hu den un der brys tet. Ved pal-
pa sjon kjen tes en spent, sub ku tan streng som 
strak te seg ver ti kalt fra ned re del av høy re 
bryst til høy re side av ab do men i nivå med 
umbilicus.

Da le ge vakt le gen pal per te brys tet, kjen te 
pa si en ten at stren gen røk. I ett er tid fikk hun 
et lite, sub ku tant he ma tom på høy re side av 
ab do men. Stren gen var frem de les pal pa bel, 
men ikke len ger spent, og det had de dan net 
seg en ver ti kal hudimpresjon kau dalt for 
 høy re ma mil la. Ved ul tra lyd un der sø kel se var 
det ikke mu lig å frem stil le stren gen sik kert, 
men i en kel te tverr snitt så man an tyd ning til 
en 5 mm stor tu bu lær, ho mo gen og lav tett 
struk tur rett un der hud over fla ten, med ekko-
genisitet svært likt om lig gen de fett vev og 
med mang len de dopplersignal.

Dia gno sen Mondors syk dom ble stilt ut fra 
sy ke his to rie og kli nis ke funn. Ul tra lyd un der-
sø kel se had de i dett e til fel let be gren set ver di. 
Til stan den ble be hand let kon ser va tivt, og det 
var ty de lig bed ring i både kli nis ke funn og 
symp to mer i lø pet av få da ger.

Fo to gra fi et vi ser den sub ku ta ne stren gen i 
ned re del av høy re mam ma og i nivå med 

 umbilicus, en ver ti kal hudimpresjon i høy re 
mam ma og det sub ku ta ne he ma to met.

Mondors syk dom ble be skre vet av den frans-
ke kir ur gen Hen ri Mondor i 1939. Det er en 
skle ro se ren de, over fla tisk tromboflebitt av de 
sub ku ta ne ve ne ne på anterolaterale bryst- og 
buk vegg (1). Til stan den er sjel den – i litt e ra tu-
ren er det be skre vet ca. 500 til fel ler, stort sett 
rap por tert som kasuistikker. Mu li ge ri si ko fak-
to rer er trau me, mus ku lær over an stren gel se, 
kir ur gi, bryst bi op si (2), ve nøs kom pre sjon fra 
klær/ban da sjer og in tra ve nøs nar ko ti ka bruk.

Som hos vår pa si ent er det imid ler tid i 
 man ge til fel ler in gen kjent ut lø sen de år sak. 
Be hand lin gen er kon ser va tiv. Til ba ke gang kan 
for ven tes i lø pet av 1�–�2 må ne der, og symp to-
me ne kan lind res med ikke-ste ro i de an ti -
inflam ma to ris ke mid ler. Sam men hen gen 
med bryst kreft er uklar, men det bør være lav 
ters kel for bryst dia gnos tikk ved kli nisk mis-
tan ke el ler kjen te ri si ko fak to rer for bryst kreft.

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

Mott att 25.1.2018, god kjent 23.3.2018.
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Spå el ler for stå?

For bare hund re år si den pre di-
ker te man en snar lig og smer te-
full død for dem med unor malt 
stor vann la ting og urin som luk-
tet el ler smak te søtt. Dett e var før 
man ante noe om me ka nis me ne 
bak dia be tes.

Et av ho ved må le ne med sta tis tisk ana ly se er  
å av dek ke sam men hen ger mel lom va riab ler, 
og et av de mest all si di ge sta tis tikk verk tøy ene 
vi har er re gre sjons ana ly se.

Med re gre sjon kan vi finne ut om en va ria-
bel kan bru kes til å pre di ke re en an nen. Suk-
ker i uri nen pre di ke rer død, væ ret i dag pre-
di ke rer væ ret i mor gen og post num mer pre-
di ke rer sko le re sul ta ter.

Søt urin – en pre dik tor
En sta tis tisk pre dik sjons mo dell er de mo kra tisk 
og in klu de ren de. Alle va riab ler kan være en 
pre dik tor: urin lukt, væ ret, bo sted el ler hva som 
helst. Og den til hø ren de ma te ma tis ke lig nin-
gen kan være så kom pli sert som bare det. Det 
enes te som tel ler er om vi kla rer å spå kor rekt 
om frem ti den med det vi har av in for ma sjon.

Hele dis ku sjo nen rundt stor data (big data), 
data ut vin ning (data mi ning) og ma skin- 
 læ ring (machi ne learning) hand ler om å trå le 
sto re da ta meng der ett er sta tis tis ke sam men-
hen ger og så bru ke dis se sam men hen ge ne for 
å lage treff sik re re kla mer på Face book-si den 
din el ler finne ut hvil ken ge ne tisk sub grup pe 
som har nytt e av den nye, dyre kreft me di - 
si nen. Det hele har en aura av scien ce fic tion 
over seg, men det er ofte bare helt van lig  
re gre sjons ana ly se.

Selv uten kunn skap om de ba ken for lig - 
gen de me ka nis me ne er pre dik sjons mo del ler 
nytt i ge. En kvin ne som fø der et barn på over 
4 500 g hav ner i høy ri si ko grup pen for se ne re 
å få type 2-dia be tes, rett og slett for di det er 
høy fore komst av type 2-dia be tes hos kvin ner 
som har født sto re barn. Dett e er nytt ig kunn-
skap for di det for tel ler kvin nen at hun bør 
sjek ke blod suk ker ni vå et sitt of te re enn hun 
kan skje el lers ville gjort.

Men det å føde et stort barn fø rer ikke til at 
man får type 2-dia be tes. Det er en sam men-
heng, men det er ikke en år saks sam men heng. 
Uten kjenn skap til år saks sam men hen ger kan 
vi som re gel ikke in ter ve ne re. Og vi kan ikke 

for tel le kvin nen hvor dan hun kan unn gå  
å ut vik le type 2-dia be tes. Til det tren ger vi  
å vite noe om me ka nis me ne bak dia be tes.

En for kla rings va ria bel må kun ne for kla res
For dia be tes kom ven de punk tet da det på be-
gyn nel sen av 1900-tal let ble av dek ket hvil ken 
rol le pancreas og in su li net spil te. Med kunn-
skap om vik tig he ten av in su lin re gu le ring 
kun ne le ge ne gri pe inn og på vir ke over le vel-
sen. «God el ler dår lig in su lin re gu le ring» er 
noe mer enn en pre dik tor for død, slik som 
«søt urin». Den er en for kla rings va ria bel for 
død, for di den in ne hol der in for ma sjon om 
me ka nis me ne bak syk dom men.

I 1954 pos tu ler te den dans ke le gen Jør gen 
Pedersen (1914�–�78) at kvin ner med dia be tes  
fø der sto re barn for di de over fô rer fos te ret 
med suk ker un der gra vi di te ten (1). I 2008 ble 
Pedersen-hy po te sen ut vi det til også å gjel de 
ikke-dia be tis ke mød re, da man ved re gre sjons-
ana ly se fant en til nær met li ne ær sam men heng 
mel lom kvin nens blod suk ker ni vå og bar nets 
fød sels vekt (2). Ved hjelp av ni tid forsk ning vet 
vi nå at det ikke bare er en sam men heng mel-
lom kvin nens blod suk ker ni vå og fød sels ut fall 
som høy fød sels vekt og hy po gly ke mi hos den 
ny fød te – det er en år saks sam men heng.

I jak ten på år saks sam men hen gen mel lom 
kvin nens blod suk ker ni vå og fød sels kom pli-
ka sjo ner må vi bru ke all vår fy sio lo gis ke og 
kli nis ke eks pert kunn skap og vur de re hvil ke 
va riab ler som er ak tu el le å ha med i de til hø-
ren de re gre sjons mo del le ne.

I mot set ning til det som er til fel let for en 
pre dik sjons mo dell, kan vi i en re gre sjons - 
mo dell der vi jak ter på me ka nis mer og kau sa-
li tet ikke vel ge fritt hva vi in klu de rer. Mens en 
pre dik tor kan være hva som helst, må for kla-
rings va riab le ne være en del av den an tatt e 
kau sa le kje den, og vi må spe si fi se re hva som 
er ho ved eks po ne ring, kon fun de ren de va riab-
ler, me dia to rer el ler va riab ler som på vir kes 
kau salt av minst to va riab ler i den kau sa le kje-
den (collider). I mot set ning til i en pre dik-
sjons mo dell er det også vik tig at det ma te ma-
tis ke utt ryk ket som gir oss es ti ma ter for sam-
men hen ge ne er en kelt nok. Det hjel per lite 
med en for kla rings mo dell man ikke for står.

Å pre di ke re er ikke å for kla re
Re gre sjons ana ly se er et all si dig sta tis tisk verk-
tøy – så all si dig at det kan bru kes til fun da-
men talt for skjel li ge ting. Hvor vidt for må let 
med den sta tis tis ke ana ly sen er å pre di ke re et 
ut fall el ler å es ti me re an tatt kau sa le sam men-
hen ger, er det de sam me sta tis tis ke re gre-
sjons mo del le ne som bru kes. Det er kun or de ne 

vi bru ker som for tel ler le se ren – og oss selv – 
hvor i kunn skaps kje den vi be fin ner oss.

I me di sinsk forsk ning er det van lig å bru ke 
or det pre dik tor om en hver uav hen gig va ria-
bel i en sta tis tisk re gre sjons mo dell. Men den-
ne ord bru ken vis ker ut skil let mel lom to prin-
si pi elt uli ke må ter å for hol de seg til me di sin 
og hel se på. Det er for skjell på sam men heng 
og år saks sam men heng. Å spå er ikke å for stå. 
Å pre di ke re er ikke å for kla re.

Mott att 23.1.2018, god kjent 19.3.2018.
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Prediksjon i praksis: En av verdens første insulinpumper  
i bruk i 1986. Insulinpumper «vet» ingenting om meka- 
nismene bak diabetes, men ved hjelp av målinger av den 
intracellulære væsken i underhuden injiserer de riktige 
mengder med insulin. Foto: Associated Press/NTB scanpix.
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Bar ne le gen for de mins te

Claus Klin gen berg både red der pre ma tu re nord bo e re og ham rer fag li ge vei le de re frem på tas ta turet  
i en fan dens fart. Men egent lig er han en sim pel ep le tjuv.

Det er en sol rik ett er mid dag  
i As ker i mid ten av 1970-åre ne. 
Den plyst ren de syv årin gen 
Claus Klin gen berg rus ler 
hjem over fra sko len med 
ran se len på ryg gen. Han spar-

ker noen små stein i grøfta, hop per over et 
kum lokk og løf ter plut se lig blik ket mot  
en spen nen de sil hu ett på him me len. Claus 
leg ger ho det bak over, skyg ger med hån den 
og my ser opp på et glin sen de rødt og dei lig 
eple. Han kik ker seg til for la te lig over skul de-
ren og smett er raskt opp gjer det som gre-
nen strek ker seg over. Pigg tråd. Puls øk ning. 
Krop pen er li ten og lett, men gre ne ne blir 
grad vis tyn ne re og han skjøn ner skjeb nen 
rett før han leg ger vek ten på den sis te kvis-
ten. Pu pil le ne vi der seg ut, det røde ep let 
bren nes fast på nett hin nen og han blir 
vekt løs.

– Så dei set jeg bare rett ned på pigg tråd-

gjer det. Det gjor de jo selv sagt fryk te lig 
vondt. Jeg had de skra pet meg opp gan ske  
så bra alt så, sjekk her!

Klin gen berg drar opp er met på sy ke hus-
trøya og le ter ett er min ne ne fra syn de fal let. 
Han er mer ket for li vet: Det ses to hvi te arr 
på 2 x 2 cen ti me ter me dia lt på høy re over-
arm. Den nå så er far ne bar ne le gen har ikke 
glemt mø tet med le ge vakt le gen i Oslo, da 
han selv var en li ten og redd pa si ent.

Den vik tig ste bi len i barne land
– Jeg hus ker at jeg var inn ma ri ner vøs på 
ven te rom met og lur te på hva jeg skul le si til 
le gen når han spur te hva som had de skjedd, 
for jeg skam met meg sånn. Men han lur te 
det lik som ut av meg med en gang, og da 
holdt han bare på å le seg i hjel. Så ga han 
meg mas se tips om hvor jeg kun ne gå trygt 
på ep le slang i om rå det jeg bod de. Jeg ble så 
lett et og syn tes han var kjem pe mor som. 

Han ga meg stiv kram pe sprøy te, lo kal be dø-
vel se og syd de kutt e ne, men fja set og tul let 
med meg hele ti den slik at jeg nes ten ikke 
hus ket hva som had de skjedd ett er på. Han 
av le det meg helt per fekt, og det ble en vel-
dig po si tiv opp le vel se, slår Klin gen berg fast.
– Hvor dan er du selv i mø tet med barn som 
pa si en ter?

– Star ten er vel dig vik tig. Trik set er å prø ve 
å få en slags kon takt før man skal un der sø ke 
dem, men hva som fun ge rer er vel dig al ders-
av hen gig. Jeg had de for eks em pel en ått e-
åring på po li kli nik ken som had de litt pro-
ble mer med at han tis set på seg om natt en, 
og det for sto jeg kan skje ikke var så kult for 
han å for tel le om. Da kan man be gyn ne med 
noe helt an net. Jeg had de skjønt at han var 
litt av en spre king, så han fikk vise meg noen 
triks og slo hjul bort over gan gen før han 
gikk på hen de ne inn på kon to ret. Det var 
vel dig gøy for beg ge to, og så var isen brutt. 
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og sek sjons over le ge på Ny født in ten siv, 
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Re dak tør av Norsk bar ne le ge for en ings  
vei le de re i pe dia tri

Nev ro lo gisk un der sø kel se var for så vidt 
også be stått.

Det er ikke så van ske lig å se for seg at 
man nen i so fa en kan sjar me re de små. Han 
vir ker trygg og na tur lig når han le ner seg 
til ba ke, men iv rig og opp merk som når han 
bøy er seg frem. Han smi ler sta dig, ler hjer te-
lig, og jeg har selv be vit net at han er en ra cer 
på teg ne film re fe ran ser.
– Jeg hus ker du var vei le der da jeg skul le 
un der sø ke en li ten gutt på grup pe un der vis-
ning i pe dia tri, og jeg var gan ske for nøyd 
med å kom men te re at han had de mo tiv fra 
«Cars» på gen se ren. Men du kun ne bril je re 
mer enn som så?

– Jajaja, det var jo «McQueen» jo, «Ly net 
McQueen»! Sån ne ting må du føl ge med på, 
vet du. Han har fak tisk holdt seg godt over 
tid, sånn som kap tein Sabeltann. Og ju le nis-
sen da, i se son gen kan man jo all tid spør re 
bar na hva han sier, så kan de sva re «Ho, ho, 
ho!» og sy nes alt er helt topp.

Skyld og sol skinn
Uten for sy ke hu set lig ger mør ket tett pak ket 
inn til veg ge ne og mel lom vin du ene. Park -
lyset fra en taxi ly ser opp strøm men de regn-
drå per som byg ger et nytt lag med is svul ler 
over den sis te strø gru sen. Claus Klin gen berg 
har for len get enda en ar beids dag med enda 
et møte. Men sek sjons over le gen på bar ne -
avde lin gen på Uni ver si tets sy ke hu set Nord-
Norge i Tromsø sy nes ikke synd på seg selv, 
det er man ge her inne som øns ker seg hjem.

– De her mø te ne… det er bare så man ge av 
dem at jeg blir helt matt iblant. Men det er 
en nød ven dig del av job ben min. Der som 
man vil være med å på vir ke be slut nin ger, 
kan man ikke la være å del ta på mø ter.  
Da har du ikke noe du skul le ha sagt hvis  
du ikke li ker ut vik lin gen, sier Klin gen berg 
be stemt.

– Du har kan skje hatt tøff e re da ger på job-
ben?

– Ja, det hen der jo det er tun ge si tua sjo ner 
hvor det ikke går så bra med bar na som 
man skul le øns ke ...
– Hvor dan da?

– Det kan for eks em pel være ny fød te  
med kom pli ka sjo ner hvor man tror man 
har klart å kom me over en kneik, og så 
kom mer det nye ned tu rer, selv om man 

prø ver å gjø re sitt al ler bes te. Det er selv føl-
ge lig verst for for eld re ne som opp le ver alle 
dis se opp- og ned tu re ne, men som lege er 
det også be las ten de. Det kan gnage på deg.

– Får du skyld fø lel se?
– Ja, det gjør jeg. Når for tid lig fød te barn 

blir vel dig syke, lu rer du i blant på om det 
var din feil at det ble sånn el ler om det 
 had de skjedd uan sett for di de er så skjø re. 
Men vi er jo et team og en av de ling som 
or ga ni se rer be hand lin gen, så det er sjel den 
noe er én per son sin skyld. Man øns ker bare 
så sterkt at ting skul le gått bed re for dem.

Hel dig vis er det man ge bli de barne fjes  
og takk nem li ge for eld re som opp vei er for 
de tun ge stun de ne for en sli ter i hvitt. Klin-
gen berg får også opp le ve at små krop per 
som ble holdt i live av me di si ner og ma ski-
ner noen år se ne re sprett er for nøy de inn  
på kon to ret hans med en teg ning. Han har 
fått klem mer og ju le kort, og for litt si den 
kun ne han vinke smi len de til en jen te han 
har fulgt i fle re år da hun sto på sce nen i en 
ho ved rol le på Hå lo ga land Teater.

Viss te ikke en gang hvor coi len var
16.30 er et skum melt tids punkt for en in ter-
vju av ta le. Jeg har lest at dom me re god kjen-
ner flest søk na der om be nåd ning om mor-
ge nen og rett ett er lunsj. Ett er det da ler 
vel vil jen i takt med blod suk ke ret. Men jeg 
og Peppe vet råd. Råd med røm me dres sing. 
Maratonmøtemannen slu ker et styk ke før vi 
rei ser noen år bak over og noen mil sør over.

– Jeg voks te opp i et byg ge felt i As ker  
med mas se inn flytt e re fra over alt, en fin 
opp vekst der det mes te len ge drei de seg  
om svøm ming. Jeg ble vel dig tid lig opp tatt 
av å svøm me og det var ho ved hob by en  
min fra jeg var ti til jeg var att en år om trent, 
for tel ler Klin gen berg.

Bro ren hans var tre år eld re og drev med 
sam me id rett, men i svøm me hal len holdt 
lil le bror seg på re spekt full av stand.

– Sånn var det. Da jeg var ti og han var 
trett en, tur te jeg jo nes ten ikke å snakke til 
han en gang. I den al de ren der sy nes jo han 
at jeg bare var en li ten tul ling, vet du.
– Had de han rett?

– Hehe! Nei, det vil jeg ikke si. Men vi har 
god kon takt nå da, bort sett fra at han bor  
i Oslo og ikke skjøn ner hva jeg dri ver med 
her oppe i «øde land».

«Man var helt prisgitt over- 
legenes humør og kunne  
bli kjeftet huden full dersom 
man glemte seg og sa ’du’ 
istedenfor ’De’ »

«Barn har ikke så ekstremt mye 
tålmodighet selv da, de er litt 
mer ’i nuet’. Sånn sett passer vi 
egentlig godt sammen» 
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Da den unge svøm me ren var fer dig med 
vi de re gå en de, ville han ta et jobb år. Et hyg-
ge lig in ter vju i en bar ne ha ge had de nes ten 
over be vist han om å bli bar ne ha ge as si stent, 
men Di ke mark psy kia tris ke sy ke hus spis te 
bar ne ha ge løn nin ger til fro kost og unge 
Klin gen berg ble pleie med hjel per. En lang 
kar rie re i hel se ve se net var i gang.

– Jeg viss te at jeg ville ta høy ere ut dan ning 
og var ikke in ter es sert i øko no mi, ikke var 
jeg in gen iør- el ler me ka ni ker ty pen hel ler. 
Jeg kun ne mek ke litt på mo pe den og skifte 
noen tenn plug ger, men viss te knapt hvor 
coi len var. Ett er hvert skjøn te jeg at le ge yr ket 
kun ne pas se for meg, sier han og slår ut 
med hen de ne.

Jeg smi ler over bæ ren de til han mens jeg 
ris ter lett på ho det, selv om jeg egent lig ikke 
vet hva coi len er en gang. Se ne re har jeg fått 
greie på at coi len i en ben sin mo tor sør ger 
for å trans for me re batt e ri ets lave spen ning 
til volt meng den som kre ves for å ska pe en 
gnist i tenn plug ge ne, som igjen an ten ner 
ben si nen og star ter mo to ren.

En di plo ma tisk li ne dans
Claus Klin gen berg dro så for å stu de re me di-
sin i Ulm i Tysk land. I star ten kun ne han 
iblant føle seg frem med og for tapt, men 
ett er hvert som han fikk drei sen på språket 
fikk han snart man ge tys ke ven ner.

– Hvor dan var det å være stu dent på et tysk 
sy ke hus?

– Det var eks tremt hie rar kisk. Man var helt 
pris gitt over le ge nes hu mør og kun ne bli 
kjef tet hu den full der som man glem te seg 
og sa «du» iste den for «De». Jeg hus ker jeg 
gikk for bi en pro fes sor i gan gen mens han 
sto og snak ket med noen, hvor på han plut-

se lig snud de seg ett er meg og ut brøt for nær-
met: «Kan du ikke det mins te si god dag herr 
pro fes sor når du går for bi meg?!». Noen av 
dem var nær mest psy ko pa ter, sier han, som 
selv har blitt en at skil lig lu ne re pro fes sor, 
mens han ris ter på ho det. Den unge nord-
man nen føl te det som be fri en de å jobbe 
hjem me på Bæ rum sy ke hus i fe ri e ne.

Da han skul le av tje ne ver ne plik ten, øns ket 
han seg til he li kop ter tje nes te på Ør lan det. 
Der fikk han den tvil som me gle den av  
å være før s te mi li tær le ge som mått e bli 
igjen på bak ken og gjø re hel se sjek ker mens 
ane ste si le ge ne hop pet i fly dres sen, kas tet  
på lug gen og steg gli sen de om bord. Men 
bak se te tur i F-16, det fikk han med seg.

– Det var inn ma ri kult, og jeg spyd de ikke 
en gang! Pi lo ten jeg var med opp, had de 
kræsjet et F-16-fly tid li ge re, så jeg reg net det 
som sta tis tisk vel dig lite sann syn lig at han 
ville gjø re det to gan ger, for kla rer Klin gen-
berg.

Jeg stus ser litt over sek sjons over le gens 
sann syn lig hets be reg nin ger, men kon sta te-

Alle foto: Ma ri us Fisk um

«Jeg har noen negative 
erfaringer med mediene  
og har opplevd situasjoner 
som virkelig har blitt feilaktig 
fremstilt»
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rer at han li ke vel har klart seg godt. I 20 år 
har han vært en del av ku vø se tea met som 
flyr ut for å hjelpe de sy kes te av Nord-Nor ges 
nye bor ge re, i til legg til å un der vi se på lo kal-
sy ke hu se ne. Han har vært sen tral i ar bei det 
med Bar ne le ge for en in gens fag li ge vei le de re, 
de sis te åre ne som re dak tør, og har selv 
skre vet mye av trom sø mil jø ets po pu læ re 
me to de bok for ny født me di sin.

– Å være re dak tør kan være en di plo ma tisk 
li ne dans, for jeg er litt utål mo dig, men kan 
hel ler ikke mase for mye på bi drags yter ne 
som gjør en fri vil lig og flott inn sats. Da er 
det lett e re med me to de bo ken der jeg bare 
kan gjø re job ben selv, sier han kjapt og 
prø ver å rek ke et nytt piz za styk ke før han 
blir stilt til svars igjen.

«Kamelåså»?
– Du sier du er en utål mo dig type, hvor dan 
er det å jobbe med barn da?

– Jeg tror jeg kla rer å tøy le meg gan ske 
greit alt så, jeg er kan skje mer tål mo dig  
med barn enn med voks ne. Barn har ikke  
så eks tremt mye tål mo dig het selv da, de er 
litt mer «i nuet». Sånn sett pas ser vi egent lig 
godt sam men. Man kan ikke være lang som 
med barn, men noen for eld re sy nes sik kert 
jeg er for tra vel iblant.
– Vi snak ker ofte om å være «flink med 
barn», men hvor dan er man «flink med 
for eld re»?

– For det før s te må du kun ne fa get ditt 
godt, du må ha greie på hva du snak ker om. 
Også må du ha for be redt deg, lest i jour na-
len og vise at du lytt er og tar dem på al vor. 
Men for eld re ne er like for skjel li ge som 
bar na, så man kan ikke be hand le alle dem 
likt hel ler, sier Klin gen berg.

Selv er han far til en jen te på 18 som nett-

opp har flytt et til Oslo for å sat se på svøm-
ming, i til legg til to tvil lin ger, en gutt og en 
jen te, på 16 år. Er det to ting de har blitt lei av 
å høre i opp veks ten, så er det 1) «Det går nok 
over» og 2) Ge ne sis.

– De har gitt gan ske klart utt rykk for at  
de ikke li ker mu sik ken min. Jeg fikk lik som 
med meg at Cold play var bra, men har nok 
stag nert litt når det gjel der å opp da ge nye 
band. Det må være en al ders svak het el ler 
noe. Jeg kan noen gan ger ten ke at jeg bur de 
søke opp noe nytt, men så sitt er jeg der og 
har lik som mest lyst til å høre på Neil Young 
da...

Hu mor mes sig har han også san sen for 
gode år gan ger og sy nes Har ald Eia og Bård 
Tuf te Johansen på sitt bes te var hys te risk 
mor som me. 

– «Den lil le gan ge ta bel len», for eks em pel, 
er jo sinns sykt bra. Og den sket sjen der dan s-
ke ne ikke for står språket sitt len ger og sier 
sånn «kamelåååså?», her mer pro fes so ren.

Så ut veks ler vi noen klas sis ke re plik ker på 
tulledansk og hum rer litt for le gent for oss 
selv.

El le vill bar ne le ge ban ner i sjokk in ter vju
Ett er at Klin gen berg en tankeknakende helg 
på Ør lan det end te med å vel ge som mer jobb 
på bar ne av de lin gen i Tromsø for an me di-
sinsk av de ling på Bæ rum sy ke hus, har han 
slått rot i nord. Men det hen der han drøm-
mer seg til ba ke til da han kjør te rundt  
i Land Ro ver i Tan za nia mens han job bet  
et halv år uten lønn på en bar ne av de ling  
i Mo shi, ved fo ten av Ki li man ja ro. Han har 
også job bet i Au stra lia på over le ge per mi-
sjon. Dit er det langt lett e re å få med fa mi -
lien, for eks em pel i ju le fe ri en som var.

– Det var vel dig dei lig å slap pe av med sol 

og var me, men fa mi lie id rett en er jo svøm-
ming, så en av da ge ne var hele gjen gen med 
på et «oce an race» på 1 200 me ter. Det blir litt 
som tur lang renn der bor te, for tel ler han 
iv rig.
– Vant du?

– Nei, er du gæærn?!
– Men inn ad i fa mi li en tenk te jeg på?

– Nei, er du gæærn?! Datt e ren min tre ner 
jo svøm ming, så hun vant selv føl ge lig. Kona 
mi slo meg fak tisk også, men jeg har så 
dår lig ret nings sans og svøm mer så mye 
sikk sakk at jeg had de sik kert svømt dob belt 
så langt som de and re, for sva rer han seg.

Sikk sakk svøm me ren har til og med prøvd 
seg som speak er på svøm me stev ner og 
kun ne gjer ne tenkt seg en re ser ve kar rie re 
som sports kom men ta tor. Men jour na li stikk 
for øv rig har han ut vik let et lun kent for hold 
til.
– Da jeg nevn te at jeg had de jour na list ut dan-
ning, hus ker jeg at du sa «jasså, du er en av 
fi en den?» Hvor for sa du det?

– Det var jo litt på gøy da, men jeg har 
noen ne ga ti ve er fa rin ger med me di e ne  
og har opp levd si tua sjo ner som vir ke lig har 
blitt feil ak tig frem stilt. Vi må selv føl ge lig 
sam ar bei de med jour na lis ter, men når jeg 
ser hvor mye feil som gjø res på mitt fag -
områ de, ten ker jeg at da er det vel sånn på 
and re fag om rå der også. Van ske li ge ting blir 
ofte for enk let og sen sa sjons pre get.
– Er du redd for at dett e in ter vju et med deg 
også skal bli for sen sa sjons pre get?

– Haha! Nei, for når jeg får det til gjen-
nom le sing, kom mer jeg til å sen su re re det 
noe jæv lig!

RUNE SKOG HEIM
runeskogheim@hotmail.com
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Anette Berg hos Oslogynekologene på Majorstuen var en av ni gynekologer som deltok i prøveprosjektet der kvinner 
kunne få medikamentell abort hos avtalespesialister – og ikke bare på sykehus. Alle foto: Christian Tunge

REPORTASJE

Abort nesten hjemme

Møtet med en liten enhet i rolige omgivelser kan forklare de gode 
resultatene etter prøveprosjektet med medikamentell abort hos 
avtalespesialist. Syv etasjer opp med heis over et  

av Oslos trafikale knutepunkt, 
inn en dør uten glass, møter man 
et lyst og overraskende hyggelig 
lokale. En stram sort skinnsofa 
hvisker design, og på glassbordet 

foran hviler Tara og Interiørmagasinet. Det 
er uventet langt fra sterilt, helhvitt legekon-
tor. Overlyset fra takvinduene hviler over 
inngangspartiet, og det er stille etter en 
antatt hektisk dag med pasienter og konsul-
tasjoner.

Ut fra et av kontorene som vender inn 
mot venterommet, kommer avtalespesialist 
og gynekolog Anette Berg i tresko med 
fargesprakende blomster.

I to år var hun en av ni leger som deltok  
i prosjektet Medikamentell abort hos avtale-
spesialist. Det vil si at hun i sine flotte lokaler 
tok imot kvinner i svangerskapsuke 6�–�9 som 
ønsket svangerskapsavbrudd ved medika-
mentell abort – abortformen der man svelger 
mifepriston hos legen og deretter reiser hjem 
for å fullføre resten av aborten i eget hjem.

Høy følelse av trygghet
I Norge har denne behandlingen til nå kun 
vært initiert på sykehus, men det er sterke 
krefter i de gynekologiske miljøene for å få 
innført ordningen der avtalespesialister 
utenfor sykehus kan skrive ut abortprepara-
tene og gjennomføre behandlingen. Prøve-
prosjektet er første ledd i dette.

– Dette er jo ikke noe hokuspokus, forkla-
rer Anette Berg de veldig positive tallene fra 
undersøkelsen.

96 % av kvinnene som deltok i prøvepro-
sjektet ville valgt medikamentell abort hos 
avtalespesialist ved en eventuell senere 
abort, og 97 % ville anbefalt behandlingstil-
budet til andre. Følelsen av trygghet rappor-
teres som veldig høy.

– Kvinner har opplevd løsningen med 
hjemmeabort som veldig trygg og positiv 
når de har fått den på sykehus også, sier 
Berg, men legger samtidig til:

– Jeg har personlig fulgt opp alle kvinnene. 
Jeg har tatt ansvar for all konsultasjon og 

61
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kontakt med pasientene selv. Mest sannsyn-
lig oppleves det trygt å forholde seg kun  
til én person gjennom hele prosessen. Dess-
uten møter man hos oss og andre avtalespe-
sialister en mindre enhet, man slipper å sitte 
i en sykehuskorridor. Det er roligere og, vil 
jeg tro, mindre skremmende å komme hit. 
Det har nok en del å si.

Berg omgir seg med Kähler-vase på smak-
fullt glassbord, Vipp-bøtte, eget avklednings-
rom og en gynbenk som minner mest om en 
omgjort Stressless. Kontrastene synes store 
til stramt undersøkelsesrom på sykehus.

Ingen typisk sykehusbehandling
– Hvorfor ville du være med på prosjektet?

– Jeg ble spurt direkte av gynekolog og 
initiativtager Runa Sigrid Aabø og takket ja. 
Jeg deler oppfatningen om at dette er noe vi 
kan gjøre her i praksis. Slik denne behand-
lingen utføres i våre dager, har den ikke så 
mye på en sykehusavdeling å gjøre. Denne 
pasientgruppen er jo hjemme og ikke inn-
lagt uansett. Vi kan gjøre akkurat de samme 
undersøkelsene her som på sykehuset, og 
hvis vi får tillatelse til det, kan vi også levere 
ut de samme medikamentene.

Samarbeid med sykehusene er likevel et 
viktig moment. For hvor ringer man dersom 
det oppstår problemer underveis i behand-
lingen og gynekologen har stengt kontoret 
for dagen?

– Vi har et tett samarbeid med Ullevål  
og de andre sykehusene i regionen. De har 
meget velfungerende abortklinikker. De fikk 
beskjed om at de gjerne måtte henvise til 
oss. Og det gjorde de i stor grad. Pasientene 
fikk informasjon om hvor de skulle hen-
vende seg dersom de trengte hjelp på 
kvelds- eller nattestid, selvfølgelig. Men jeg 
tror ingen av mine pasienter måtte inn på 
sykehus for kraftige blødninger. Jeg hadde 
et par som måtte inn til revisio – utskrap-
ning – fordi behandlingen ikke var vellykket. 
Ellers opplevde jeg at det gikk veldig bra.

Behandlingsprosedyren
Hos Anette Berg kom pasientene til time  
der de fikk informasjon om prosjektet og 
informasjon om behandlingen. Deretter ble 
de spurt om de ønsket å være med. Ingen 
svarte nei.

– Vi undersøkte hvor langt på vei de var 
kommet, før vi fylte ut alle papirer til abort-
registeret – akkurat slik de gjør på sykehuset 
– og kvinnene signerte på at det var dette de 
ønsket.

Til prosjektet ble det laget ferdige poser 
med informasjon og tabletter som trengtes 

for den videre behandlingen hjemme. Infor-
masjonsheftet var for prosjektperioden kun 
på norsk, så kvinnene som deltok på pro-
sjektet måtte kunne lese og prate norsk.

– Jeg fortalte dem hvordan dette skulle 
gjøres, men det husker de ofte ikke når de 
går ut herfra igjen. Derfor var det svært 
viktig at de også fikk med seg skriftlig infor-
masjon, sier Berg. Pasientene svelget mife-
pristontabletten før de reiste hjem.

Etter noen uker gjorde Berg det som  
kanskje er den største forskjellen fra en 
«sykehusabort».

– Vi tok dem tilbake til kontroll. Da så jeg 
at alt var i orden, ordnet med prevensjon  
og svarte på andre ubesvarte spørsmål de 
hadde i etterkant av behandlingen. Det har 
nok kvinnene opplevd som fint. På syke-
huset er det lite oppfølging i etterkant, de 
får vel heller beskjed om å gå til fastlegen. 
Jeg tror kvinnenes opplevelse av trygghet er 
stor nettopp fordi vi tok dem inn igjen til 
kontroll. Det ville jeg ha fortsatt med der-
som denne ordningen blir innført.

Utfordringer
På spørsmål om det finnes noen utfordrin-
ger som må på plass før ordningen kan 
implementeres, svarer Berg at mange 
 pasienter kommer for tidlig for å få utført 
en abort. Ofte kan man ikke før i 6. svanger-
skapsuke vite om graviditeten sikkert 
 befinner seg i eller utenfor livmor.

– De fleste som har bestemt seg for abort, 
vil få utført den så raskt som mulig. Men 
dersom de kommer for tidlig, må vi vente 
og ta dem inn en ekstra gang, og dette er 
tidskrevende. Vi gir dem time så tidlig som 
mulig og setter av ekstra tid til litt lengre 
konsultasjoner.
– Hvordan skal dere få tid til disse pasien-
tene? Du har jo full kalender allerede?

– Disse pasientene må bare prioriteres. 
Man kan for eksempel sette av to timer på 
slutten av dagen noen dager i uken. Dersom 
dette blir flyttet ut i praksis, tror jeg nok alle 
mine kolleger her på kontoret vil ønske 
ordningen velkommen. Tidsbruken må 
imidlertid gjenspeiles i takstene. Prosjektet 
var for øvrig betalt, og vi fikk en stykkpris 
for disse pasientene.

Mindre apparat rundt
Berg skisserer også en annen utfordring: 
håndtering av de som er usikre på om de vil 
avbryte eller fullføre svangerskapet.

– På sykehusene har de et større apparat. 
De kan for eksempel sette opp samtaler med 
sosionom dersom abortønsket skyldes øko-
nomi. Slike ressurser har jo ikke vi. Vi må 

Anette Berg tok seg ekstra tid til å følg opp pasientene som begjærte svangerskapsavbrudd. Samtale, informasjon, 
undersøkelse og etterkontroll var prosessen for hennes pasienter.

«Det er roligere og, 
vil jeg tro, mindre 
skremmende  
å komme hit»
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derfor få de pasientene som ikke har stor 
grad av tvil. Dersom de er litt usikre, kan vi 
selvfølgelig ta dem tilbake for en samtale, 
men vi har begrenset apparat.

Berg påpeker at de selvfølgelig kan infor-
mere om Amathea, som er en landsdek-
kende helsetjeneste som gir informasjon og 
veiledning ved valg knyttet til graviditet og 
abort, og at gynekologene også kan henvise 
pasientene til sykehuset.

– Det må for øvrig ikke være krav om hen-
visning til avtalespesialist. Abort er en tung 
beslutning for alle kvinner, selv for dem som 
er sikre, og de skal slippe å implisere mange.

Prosjektets nestor
Ethvert prosjekt må ha en drivkraft, og en 
leder. Prosjektet med medikamentell abort 
trengte virkelig en med pågangsmot. I 2008 
ble forslaget om prøveprosjektet initiert av 
Praktiserende spesialisters landsforening  
på årsmøtet i Norsk gynekologisk forening.  
I 2017 ble prosjektet avsluttet.

– Vi som er avtalespesialisert er en inte-
grert del av spesialisthelsetjenesten. Etter-
som sykehusene hadde gjort seg gode erfa-
ringer med hjemmeabort, mente vi det 
burde ligge vel til rette for samme behand-
ling hos oss, forteller Runa Sigrid Aabø som 
den gang satt i styret på vegne av Praktise-
rende spesialisters landsforening.

Det var stor interesse for prosjektet på 
årsmøtet, og styret gikk videre med saken.

Prosjektet ble oppført i statsbudsjettet for 
2011, og Helsedirektoratet fikk i oppdrag fra 

departementet å igangsette arbeidet i sam-
arbeid med Norsk gynekologisk forening. 
Sammen med Ole Erik Iversen, Mette Løke-
land og representanter fra Helsedirektoratet 
brettet Aabø opp ermene.

– Det var mange ting som måtte på plass.  
I abortloven står det at avbrudd av svanger-
skap inntil 12. uke skal gjøres i «sykehus eller 
annen institusjon» som fylkesmannen har 
godkjent. Vi fikk etter hvert avklart at avtale-
spesialister kunne betraktes som «annen 
institusjon».
– Men dette tok tid?

– Ja, dette tok veldig land tid. Både det  
og forskriftsendring i legemiddelloven om 
forskriving av abortlegemidler samt for-
skriftsendring om rapportering til abort-
registeret hvor vi fikk unntak fra å rappor-
tere elektronisk – og dermed kunne sende 
papirrapporter, forklarer Aabø.

Finansieringen måtte hentes fra det alle-
rede eksisterende helsebudsjettet.

– Da måtte helseforetakene kobles inn,  
og de hadde i utgangspunktet ikke vært 
involvert i eller etterspurt dette prosjektet. 
Vi fikk etter hvert med oss Helse Sør-Øst og 
Helse Vest og startet opp i 2015. Ni gynekolo-
ger deltok, tre i Oslo, to i Akershus, to i Ber-
gen og to i Stavanger, forteller hun.

Blant dem var Aabø selv og hennes kon-
torkollega i Sandvika, Oskar Johan Skår, som 
under intervjuet titter innom pauserommet 
og roser: – Du vet at det er Runa som er 
grunnen til at dette prosjektet har blitt 
gjennomført, sant? Hun har virkelig vært 

primus motor, og det har krevdes hardt 
arbeid. Det må jeg poengtere.

Kvinnehelseperspektivet
I prosjektet er poliklinikkens prosedyre fulgt.
– Noen har kritisert undersøkelsen for ikke 
godt nok å kartlegge om det var behandling 
i seg selv pasientene var fornøyd med eller 
om det var at den ble utført hos avtalespesia-
lister. Hva tenker du om det?

– Vi ønsket gjennom dette prosjektet pri-
mært å finne ut om hele settingen kunne 
fungere tilfredsstillende. Vi synes det var 
veldig viktig å kartlegge om pasientene  
følte seg trygge og godt ivaretatt. Det viser  
jo undersøkelsen at de gjorde.
– Hvorfor mener du dette er viktig sett i et 
kvinnehelseperspektiv?

– Dette er en behandling som kan utføres 
på laveste, effektive nivå – til beste for kvin-
nen. For oss i avtalepraksis er det viktig  
å vise at vi ønsker å være med i utviklingen 
med å tilby god behandling til abortsøkende 
kvinner. Valgfriheten til den enkelte er vik-
tig. En del ønsker større diskresjon, og noen 
har behov for å forholde seg til en behand-
ler. Da dette prosjektet ble initiert i 2008, var 
det fortsatt sykehus som primært foretok 
kirurgisk abortbehandling. Det var cirka 
halvparten medikamentelle og kirurgiske 
behandlinger i Norge sett under ett. Vi 
 ønsket å bidra i omleggingen til medika-
mentell behandling.

Fremtidsutsiktene
Om fremtidsutsiktene mener Aabø at alt 
skal ligge til rette for en implementering  
av ordningen.

– Det er opp til helsemyndighetene  
å tilrettelegge. Den enkelte gynekolog  
må selv få stå fritt til å velge om det er en 
behandling han eller hun ønsker å tilby. 
Denne pasientgruppen krever også noe mer 
tid og oppfølging enn den jevne pasient  
hos oss. Det må gjenspeiles i Normaltariffen. 
I tillegg må det tilrettelegges for elektronisk 
oppkobling til abortregisteret, dersom dette 
skal bli en varig ordning.

Helsedirektoratet skal i løpet av året 
 utarbeide en rapport som skal oversendes  
til departementet. Ballen hviler snart i poli-
tiske hender.

Rett før avreise fra Sandvika kommer en 
siste oppfordrende kommentar fra prosjekt-
deltagende kollega Skår: – Dette vil kvinnene 
vinne på!

LISA DAHLBAK JACOBSEN
lisa.dahlbak.jacobsen@tidsskriftet.no



8 56 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 9,  2018;  138

LEGELIVET

Le gen som nytt ig idiot

Le ge ne bør unn gå si tua sjo ner der un der skrif ten er 
 viktige re enn kom pe tan sen.

I sitt pa si ent ar beid må le gen be hers ke fle re rol ler. I en klas sisk ame-
ri kansk stu die (1) be skri ves fire mo del ler for lege-pa si ent-sam hand-
ling: den pa ter na lis tis ke, der le gen gjør det som må gjø res uan sett 
hva pa si en ten me ner, for hand lings mo del len, der le gen ak tivt prø ver 
å få pa si en ten til å gjø re det som ett er le gens me ning er rik tig, tolk-
nings mo del len, der le gen hjel per pa si en ten med å gjen nom fø re 
den nes valg, og in for ma sjons mo del len, der le gens rol le er be gren set 
til bare å gi all til gjen ge lig in for ma sjon. Til sam men be skri ver mo-
del le ne en kon ti nui tet fra pa ter na lis me til full pa si ent au to no mi.

Mo del le ne ble i 1994 ope ra sjo na li sert og tes tet på et ut valg nors ke 
le ger (2). Noen syn tes å hen ge fast i den pa ter na lis tis ke mo del len, 
men de fles te had de et stør re re gis ter å spille på. Le gens ut ford ring 
blir å vel ge rett rol le til rett tid, noe som kre ver høy pro fe sjons etisk 
be visst het og god inn sikt i pa si en tens si tua sjon. I dett e me di sins ke 
rol le spil let er det lett å gjø re feil, og jeg vil tro at alle le ger har for tel-
lin ger om si tua sjo ner der de i ett er tid inn så at den rol len de valg te 
ikke var den bes te – kan skje kun ne si tua sjo nen vært unn gått med en 
høy ere pro fe sjons etisk be visst het?

En spe si ell rol le ut ford ring lig ger i de si tua sjo ne ne der le gen blir 
bedt om å utt a le seg om for hold som lig ger i pe ri fe ri en av el ler 
uten for hen nes el ler hans kom pe tan se. Sli ke øns ker kan kom me fra 
pa si en ter el ler på rø ren de, og vel så ofte fra myn dig he te ne. Hat land 
har ny lig vist at or det «lege» fore kom mer 550 gan ger i Nor ges lo ver 

(3), som et utt rykk for at man ge ju ri dis ke av gjø rel ser kre ver at en 
lege utt a ler seg. Selv om in ten sjo nen sik kert er god, er den ne pro-
blem stil lin gen ofte ba sert på en feil ak tig opp fat ning om at det all tid 
fin nes en ob jek tiv me di sinsk sann het, noe le ge ne selv ikke har vært 
sær lig flin ke til å av vi se. An ven del se av lov om straff (straff e lo ven)  
og lov om fol ke trygd (fol ke trygd lo ven) er av hen gig av at le ger må 
utt a le seg om for hold som lig ger uten for den sen tra le lege kom pe-
tan sen, for eks em pel om en for bry ter var psy ko tisk på et gitt tids-
punkt i for ti den el ler hvil ke ar beids opp ga ver en syk ar beids ta ker 
kan ut fø re.

Selv om det i noen til fel ler vil gjø re det van ske li ge re både for 
pa sien ter som øns ker en spe si ell dia gno se el ler be hand ling og for 
myn dig he te ne, som vil slip pe unna en van ske lig av gjø rel se, bør 
le ge ne unn gå si tua sjo ner der un der skrif ten er vik ti ge re enn kom pe-
tan sen.

OLAF GJER LØW AAS LAND
olaf.aasland@legeforeningen.no
(f. 1944) er se ni or fors ker ved LEFO – Legeforskningsinstituttet.
Foto: Ei nar Nilsen

LIT TE RA TUR
1 Ema nu el EJ, Ema nu el LL. Four mod els of the phy si cian-pa tient re la tion ship. 

JAMA 1992; 267: 2221�–�6. 
2 Fal kum E, Førde R. Pa ter nal ism, pa tient au ton o my, and mo ral de lib er a tion  

in the phy si cian-pa tient re la tion ship. Att i tu des among Nor we gi an physicians. 
Soc Sci Med 2001; 52: 239�–�48. 

3 Hat land A. Le gens hver dags makt. I: Bernt JF, Holst C, Stjer nø S, red. Rett og po li-
tikk. Nye per spek ti ver på de mo kra ti ets for ut set nin ger, ut for ming og gren ser. 
Oslo: Pax, 2015.

«Le gens ut ford ring blir å vel ge rett rol le  
til rett tid, noe som kre ver høy pro fe sjons etisk 
be visst het og god inn sikt i pa si en tens si tua sjon. 
I dett e me di sins ke rol le spil let er det lett  
å gjø re feil»

«Or det «lege» fore kom mer 550 gan ger i Nor ges 
lo ver, som et utt rykk for at man ge ju ri dis ke  
av gjø rel ser kre ver at en lege utt a ler seg»
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SPR ÅKSPALTEN

Pro blem el ler ut ford ring?

Jeg blir pro vo sert når po li ti ke re  
om ta ler en al vor lig psy kisk li del se  
som en ut ford ring. Det er for skjell  
på ut ford ring og pro blem.

Or det «ut ford ring» be skri ver noe man kan 
strekke seg ett er, en si tua sjon der man  
får brukt sine fer dig he ter og ev ner og kan 
presse gren se ne for hva man egent lig kla rer. 
Det er noe det kan være mu lig å opp nå. 
Eks emp ler er å klat re opp på et høyt fjell, 
lære seg ita li ensk, gå Bir ke bei ne ren på 
 un der tre ti mer, lage en syv rett ers mid dag 
til 15 per so ner og så vi de re. Det er for bun det 
med noe po si tivt. Selv om det kan være 
slit somt og van ske lig, gir det en opp le vel se 
av mest ring. Det er ikke så far lig om man 
ikke kla rer det, for det går fint an å bru ke 
leng re tid på Bir ken.

Et pro blem er noe mer al vor lig. Det er noe 
som man ikke nød ven dig vis kan løse ved  
å strekke seg litt len ger. Det er mer om fat-
ten de, og man kan tren ge hjelp for å finne 
en løs ning. Å være al vor lig psy kisk syk er et 
pro blem. Det ram mer alle si der av li vet og 
gjør at livs kva li te ten blir dår li ge re. Det er 
ikke sik kert at man fin ner en klar løs ning på 
pro ble met. Kan skje er det et pro blem man 
kom mer til å ha sto re de ler av li vet?

Jeg me ner at å be skri ve al vor lig psy kisk 
li del se som en ut ford ring – el ler psy kis ke 
hel se ut ford rin ger, som hel se mi nis ter Bent 
Høie sier – er å ka mu fle re hvor al vor lig  
en slik til stand kan være. I me die ar ki vet 
Re trie ver gir utt ryk ket «psy kis ke hel se ut-
ford rin ger» over 1 000 treff. Det ble re gist rert 
før s te gang i 2008, men var nes ten ikke  
i bruk før det fikk et kraf tig opp sving i valg-
kam pen i 2013.

Når man be skri ver noe som en ut ford ring, 
lig ger det en for vent ning om at hvis man 
bare tar seg sam men og pres ser seg litt el ler 
strek ker seg litt len ger, så får man det til. Det 
er som å si til folk med psy kis ke li del ser at 
hvis de gjør det, går det bed re. Or det ut ford-
ring leg ger i stør re grad an sva ret for løs nin-
gen på den en kel te, i ste det for at man skal 

jobbe sam men for å finne en løs ning på et 
pro blem. Det er ille nok og en somt nok å ha 
en psy kisk li del se – om man ikke også skal få 
an sva ret for å bli kvitt den. Og hva hvis man 
ikke kla rer det? Ville man brukt sam me 
be grep om men nes ker som får kreft – at de 
har en «kreft ut ford ring»?

Jeg er klar over at or det ut ford ring har fått 
ut vi det be tyd ning i de se ne re år, slik at det 
nå i en del sam men hen ger bru kes sy no-
nymt med pro blem. Helt over lap pen de er 
de li ke vel ikke. Or det ut ford ring sprer seg 
som brun sneg len i norsk off ent lig het og 
duk ker opp på sta dig nye are na er (1). Vi har 
ikke pro ble mer her i lan det len ger – bare 
ut ford rin ger. Vi har rett og slett døpt pro-
blem om til ut ford ring (2). Spe si elt ille blir 
det når man la ger ord kom bi na sjo ner som 
ut ford rings bil de el ler kre ven de ut ford ring!

Det er et de mo kra tisk pro blem at man har 
slutt et å bru ke or det pro blem om det som er 

et pro blem (1–4). Ut ford rin gen er gitt: Kall en 
spa de for en spa de! Gi oss pro ble me ne våre 
til ba ke slik at vi kan få gjort noe med dem!

TRUDE FIX DAL
trudecharlotte.fixdal@lds.no
(f. 1964) er spe sia list i psy kia tri og i barne- og ung-
doms psy kia tri og over le ge ved Nic Waals Institutt.
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3 Hegge PE. Ut ford rings vei en. Af ten pos ten 
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Forskning.no 17.4.2015. https://forskning.no/ 
2015/04/hva-er-galt-med-or det-pro blem 
(10.12.2017).

Il lust ra sjon: NTB scan pix/Dan Mit chell

«Ordet utfordring sprer seg 
som brunsneglen i norsk 
offentlighet»
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Den fine fru en på lo kal toget

Dra ma tikk og chiropraktikk

Sted: På lo kal tog til Oslo. Tid: Vå ren 1929.
På en sta sjon kom mer 2 da mer på toget. 

Den ene var en stor sta te lig dame, godt opi 
åre ne men vel kon ser vert og ennu vak ker, 
ele gant toa lett, man ge dia man ter, stang lorg-
nett. Den an nen hen ved 40, mere en kelt 
klædt med klokt opsyn og mi mikk, som 
ty det på sans for ko mikk.

Den yng re be gyn ner med å utt a le sin 
be ha ge li ge over ras kel se over å møte den 
an nen, da hun had de hørt at hun i går lå  
til sengs. Der med tok den eld re or det.

– Ja, jeg had de et av mine van li ge an fall 
med ho de pi ne og usi ge lig matt het; det 
had de vært en an stren gen de uke, tre sto re 
mid da ger og en af ten i teat ret med souper 
og brid ge efterpå, så kan De selv skjøn ne  
det tar på et men nes ke, som har vært syk  
og sta dig li den de i over 20 år. Det var for -
resten ved en mis for stå el se vi kom i teat ret  
i ons dags, jeg ante ikke det var sån – det rene 
gri se ri, sier jeg Dem; en skan da le, at slikt 
kan opføres på Na sjo nal teat ret. Ja det er rent 
for skrek ke lig, hvad den nye teaterchef kan 
by pub li kum; jeg treff er ham nok, så skal 
han få høre min me ning. Har De sett Vol-
pone? Ikke? Al de les av skye lig, det er umu lig 
å gjen gi, man kan ikke ten ke på det en gang. 
Og sli ke styk ker går vår bes te ung dom og 
ser på! Vil De ten ke Dem, de både lo og 
klap pet på de gresseligste ting. Jeg for står 
ikke, hvad det skal bli av en ung dom, som 
får sin ån de li ge næ ring av den slags svi ne ri. 
Det er for fer de lig!

– – – – Nu skal jeg inn til min chiropraktor; 
jeg har gått der hver enes te dag i 3 må ne der 
nes ten. – Om det har hjul pet? Jeg er blitt 
full sten dig bra, jeg fø ler mig som et nytt 
men nes ke. Alle mine syk dom mer kom mer 
fra ner ve ne, det har in gen ting med al de ren 
å gjø re. Da jeg for tal te ham, hvor gam mel 
jeg er, sa han: Det er ikke mu lig, jeg vil de 
an slå Dem til minst 15 år yng re. Det er ikke 
tale om åre for kalk ning, sa han, for den saks 
skyld kan De godt bli 100 år, når der bare blir 
rett et på De res ner ver. – Det er da for galt, at 
in gen har skjønt dett e før; nu har jeg i åre vis 

hatt en mas se læ ger, av våre før s te, både 
overlæger og pro fes so rer, men in gen har 
skjønt det! Han sa det selv: de har in gen  
ting for stått av De res syk dom og år sa ken. 
Han for klar te det hele; der hvi ler et sta dig 
trykk på ner ve ne, og da er det jo al de les 
inn ly sen de, at de ikke kan vir ke som de skal. 
Da jeg hør te det, falt der som skjell fra mine 
øine, så nu kan jeg selv føle tryk ket på ner -
vene. Ja De kan tro det er en ren oplevelse  
å føle sig full sten dig frisk efter så man ge års 
li del ser. Min mann sier det også: Kjæ re dig, 
bare fort sett du hos chiropraktoren din, så 
len ge du sy nes du har nogen gle de av det.

Den an nen frue had de hørt på med an tyd-
ning av at smil og innvente nu, at hun vel 
ikke kun de være helt frisk, si den hun mått e 
lig ge til sengs igår. Den eld re svar te litt ir ri-
tert:

– Kjæ re frue, De må da kun ne skjøn ne, at 
når man har vært syk og ned brutt og mis-
hand let av læ ger i en år rek ke som jeg, så tar 
det tid. Det sa han også: det vil ikke gå fort; 
det er jo dess ver re så, at først når in tet an net 
hjel per, så kom mer folk til mig, og ved den 
feil ak ti ge be hand ling, lægene dri ver med, 
får ner ve syk dom men tid til å sett e sig fast, 
så det kre ver lang be hand lings tid. – Og det 
er jo gan ske na tur lig. – Man skulde gå til 
chiropraktoren straks, sa han; de som gjør 
det, blir ofte bra ved en enes te be hand ling. 
– Jeg var der sis te gang i for gårs, han stod  
på rei se fot, sa han, skulde ta seks ukers fe rie. 
Men hvis der skulde være noget i vei en med 
Dem til høs ten, så bare kom til mig, De frue, 
sa han; ja han er så rø ren de om sorgs full. 
Han sa: De må ha full sten dig hvile, ikke 
be stil le noget – det tren ger jeg da gud skje lov 
hel ler ikke –, ikke ut sett e Dem for sinnsoprør 
av nogen slags; for det tå ler De res kon sti tu-
sjon ikke. Det vi ser, hvor for stå el ses full han 
er, og jeg har sagt det til dem hjem me; for 
jeg har len ge skjønt, at for eks em pel mot -
sigel se, det tå ler mine ner ver ikke. De bør 
helst rei se til bad, sa han. Jeg for tal te at  
jeg had de tenkt mig til X. – Det bør De  
ikke gjø re, frue, sa han, X er ikke, hvad det 
en gang kan skje had de vært, og i det hele tatt 
står de nors ke bad ikke på eu ro pe isk høide, 

De bør rei se til et uten landsk ba de sted.  
– Ja, hvil ket vil de han an be fa le? – Ja, vi har  
jo me get gode frans ke og tys ke bad, for ikke 
å tale om de udmerkede ame ri kans ke, men 
en så lang sjø rei se kan jeg ikke an be fa le.

– Nu vet De, frue, jeg har jo vært man ge 
gan ger i Pa ris og ved Ri vie raen, men jeg 
li ker ikke å tale fransk, jeg sy nes det er et 
ek kelt sprog. Ja, jeg ser De vil si, at det ikke  
er den almindelige me ning, men det er nu  
min  me ning da, der for tar jeg all tid min 
mann el ler min datt er med, og det sa jeg 
ham. – Well, sa han, så vel ger vi et bad, hvor 
man ta ler tysk. Jeg skal ten ke over sa ken og 
finne ut det som pas ser best for Dem; vil De 
se opom mig iovermorgen; jeg skal opsette 
min rei se et par da ger for De res skyld, sa 
han. – Tror De nogen læge i hele Oslo vil de 
vært så opmerksom?

Ja det er en ene stå en de mann, ung, ser 
godt ut, har pene ma ne rer og så hen syns full 
og for stå en de, og hvad han for tel ler om sine 
ku rer, det er jo li ke frem mi ra ku løst! Ja, det 
for sik rer jeg Dem, frue, ald ri skal der kom me 
nogen læge på min kropp mere. 

H. A.

I spal ten Blan de de med de lel ser i Tids skrif tet nr. 6/1930 skild res en li ten sce ne fra et lo kal tog på vei til Oslo. To kvin ner, den ene 
eld re og flott, den and re yng re og noe mer nøk tern, mø tes til fel dig vis. Den yng ste av de to yt rer sin «be ha ge li ge over ras kel se» 
over at den eld ste har kom met seg på bena, si den hun had de vært sen ge lig gen de da gen før. Mer skal det ikke til før hun får en 
lang ti ra de om kor rum pe ring av da gens ung dom som går på tea ter (det var den mør ke ko me di en Volpone av Ben Jon son som 
var pro ble met), og hvor elen di ge le ger er sam men lig net med den svært så smig ren de ki ro prak to ren hun gikk til (Tidsskr Nor 
Lægeforen 1930; 50: 327�–�8).
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ANMELDELSER

Om å spør re  
ett er data

Den ne bo ken hen ven der seg til alle som 
ar bei der med data inn hen ting. Å lage et 
spør re skje ma er til sy ne la ten de en kelt, men 
det er fort gjort å trå feil. Her får man noen 
enk le kjø re reg ler – uan sett hva for må let 
med spør re un der sø kel sen er. For fatt e ren 
pe ker på be tyd nin gen av å ha en ty de lig 

SPØR RE SKJE MA  
SOM ME TO DE
Ma lin Eber hard-Gran
For hel se fa ge ne. 64 s, ill. 
Oslo: Uni ver si tets for la get, 
2017. Pris NOK 199  
ISBN 978-82-15-02940-5

pro blem stil ling, det gjel der en ten man skal 
gjø re en bru ker un der sø kel se el ler be sva re  
et forsk nings spørs mål.

Det er to ho ved ka pit ler, ett om spør re -
skjema me to dikk og ett om spør re skje ma-
kon struk sjon. I lø pet av få si der for kla rer 
for fatt e ren, som er pro fes sor i kli nisk epi de-
mio lo gi, på en en kel måte be gre per som 
de sign, ut valg, va riab ler, eff ekt mål og må le-
feil. Hun ad va rer mot å sett e i gang uten å ha 
klart for seg hva data be ho vet egent lig er. 
Et hvert spørs mål bør ha en klar be grun nel se.

Va riab ler kan kon stru e res på uli ke må ter.  
I psy ko me tri en er det van lig å sett e sam men 
sva re ne på fle re spørs mål om sam me tema 
til en ska la. Det kan være uklokt å ope re re 
med hjem me snek re de ska la er hvis man  
tar sik te på å få re sul ta te ne pub li sert i aner-
kjen te tids skrif ter. Det er vik tig å ha klar het  
i be gre pe ne og bru ke ska la er som er sam-
men lign ba re med re sul ta te ne i tid li ge re 
pub li ser te stu di er. Hva er for eks em pel 
pa si entt il freds het, og hvor dan kan det   
må les på en god måte?

Det er vik tig at alle nye spør re skje ma er 
prø ves ut på mind re ut valg i pi lot un der sø-
kel ser for å sjek ke at de blir for stått. Man kan 
også gjø re va li di tets stu di er i un der grup per 
for å se om man fak tisk må ler det man skal 
måle og vur de re det opp mot et kjent re sul-
tat – gjer ne en gull stan dard, hvis det er 
til gjen ge lig. I vår di gi ta li ser te tid, der opp-
merk som he ten er flyk tig, er det van ske lig  
å opp nå høy svar pro sent. Spør re skje ma som 
me to de kun ne hatt mer vei led ning om gode 
løs nin ger for spør re skje ma er via mo bil te le-
fon.

Jeg an be fa ler den ne lett les te bo ken til  
alle som tar mål av seg til å sett e i gang med 
da ta inn sam ling, spe si elt hvis det er før s te 
gang man skal prø ve seg.

PER MAG NUS
Pro fes sor, Uni ver si te tet i Oslo

En sånn bok

En sånn jen te er en do ku men tar bok om 
vold tekts ut satt e. Den ble ut gitt en må ned 
før metoo-kam pan jen star tet.

Som VG-jour na list fulg te for fatt e ren retts-
sa ken mot Ju lio Kops eng, man nen som ble 
dømt til 21 års for va ring, lo vens stren ges te 
straff, for man ge vold tek ter. I rettsalen for-
tal te 17 kvin ner sin his to rie. En av dis se vies 
stor plass – Mar the Stav rum var Kopsengs 
sam bo er i ni må ne der.

EN SÅNN JEN TE
Mo ni ca Fla ta bø
En do ku men tar om vold-
tekt. 277 s. Bergen: Vig mo-
stad & Bjør ke, 2017.  
Pris NOK 349  
ISBN 978-82-419-1365-5

Fla ta bø be skri ver også mø ter med An drea 
Voll Vol dum, fra den så kal te Hem se dal- 
saken, og hen nes for eld re.

Hun sett er sø ke lys på jen ter og ung doms-
mil jø. Man ge jen ter vok ser opp i det som 
be skri ves som en ukul tur, hvor de ut sett es 
for over grep/vold tekt og i ett er kant stemp-
les som ho rer, mens gutt e ne får kred. At 
over grep også fil mes og de les, er et til leggs-
trau me som man ge er opp tatt av og be kym-
rer seg for. Fla ta bø skri ver om de van lig ste 
vold tek te ne i Norge – de som skjer på fest/
nach spiel og der over gri pe ren er en man 
kjen ner el ler vet hvem er. Dett e er et opp gjør 
med my te ne om kring vold tekt og ta bu et det 
er å snakke om det.

Hun be skri ver godt hvor dan det er for  
den ut satt e å gå gjen nom en retts sak. Lang 
ven te tid før sa ken kom mer opp, og så er  
det li ke vel ikke over når sa ken er av gjort. 
Jen te ne i bo ken vil ikke bli sett på som ofre. 
Man ge har stor frykt for ikke å bli trodd –  
av hel se ve sen, ven ner, fa mi lie, po li ti og 
retts ve sen. Det er er fa rin ger vi kjen ner til  
fra vårt ar beid på over greps mott ak.

En sånn jen te sett er sek su el le hold nin ger 
på dags or de nen. Dett e er vik tig i en tid hvor 
både over greps mott a ke ne og po li ti et ser en 

øk ning i an tall unge jen ter som sø ker hjelp 
ett er uli ke over grep. Vold tekt er et stort 
hel se- og sam funns pro blem. Det ram mer 
ikke bare off e ret, men også dem rundt. Som 
mo ren til An drea sier: «Vi hå per hun en dag 
kan bo for seg selv.»

Vi får et inn blikk i nor ma le ett er re ak sjo ner 
som skyld, skam, økt be red skap, søvn vans-
ker, spi se pro ble mer og sek su el le pro ble mer.

Bo ken star ter med et si tat: «… wom en get 
raped be cause some one rape them.» Ved 
vold i nære re la sjo ner er det fort satt slik at 
de fles te spør hvor for hun ikke går, iste den-
for å spør re hvor for han ikke slutt er å slå.

Fle re av spørs må le ne som stil les på 
 om slags si den bak blir ikke be svart, li ke vel  
er dett e en vik tig bok for dem som mø ter 
over greps ut satt e og de res på rø ren de.  
Den vi ser også at sek su al un der vis ning bør 
kom me ster ke re og tid li ge re inn i sko len.

CA MIL LA JOHANNESSEN
Sy ke plei er, Over greps mott a ket
Oslo le ge vakt

VI VI AN DA LA KER
Lege, Over greps mott a ket
Oslo le ge vakt
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ANMELDELSER

En god vei vi ser  
mot ph.d-gra den

Dett e er en prak tisk orien tert hånd bok som 
hand ler om hvor dan man skal kom me seg 
frem på den krong le te vei en mot en ph.d-
grad. Den hen ven der seg først og fremst til 
sti pen dia ter el ler til den som kun ne ten ke 
seg å bli sti pen diat, men også de som al le -

PH.D. – EN VEI VI SER
Sil je Brings rud Fe kjær
132 s, tab, ill. Oslo: Gyl den-
dal Aka de misk, 2017.  
Pris NOK 299  
ISBN 978-82-05-51066-1

rede har tatt en ph.d. vil kun ne ha nytt e  
av å lese den – for eks em pel de som dri ver  
med vei led ning, som er om hand let i et eget 
ka pitt el.

Den ne vei vi se ren er li ten og pas ser fint  
i en frak ke lom me. Språket er aka de misk  
og det er re fe ran ser der det be hø ves, sam -
tidig er den lett lest og un der hol den de.  
De 130 si de ne er delt inn i åtte ka pit ler, som 
om hand ler de for skjel li ge sta di e ne frem 
mot ph.d.-gra den i re la tivt kro no lo gisk 
rek ke føl ge – fra den tid vis frust re ren de 
star ten hvor man for sø ker å skaff e seg sti-
pend gjen nom pro ses sen med å skrive ar tik-
ler sam ti dig som man del tar på kurs og 
kon gres ser for å san ke po eng. Det av slutt es 
med full byr del sen av sel ve av hand lin gen  
og den for lø sen de dis pu tas mid da gen, hvor 
man iføl ge bo ken for øv rig kan skrive av  
en god del på skatt en for både an trekk og 
mid dag.

I til legg er det man ge nytt i ge tips, også for 
ikke-sti pen dia ter. For eks em pel om ar tik kel-
skri ving ge ne relt, hva det vil si å være en god 

vei le der og hvor dan hånd te re kri tikk mot 
ar bei det man har gjort. For fatt e ren er flink 
til å bru ke er fa rin ger fra sin egen forsk-
nings kar rie re. Selv om hun har sin er fa ring 
fra fag fel tet so sio lo gi, er den ne vei vi se ren  
og dens inn hold ab so lutt re le vant for me di-
si ne re. Jeg kjen ner meg igjen i fle re si tua sjo-
ner og pro blem stil lin ger som be skri ves. På 
man ge må ter er dett e en bok som jeg skul le 
øns ke jeg had de lest før jeg ble sti pen diat 
(slett ikke bare på grunn av opp lys nin gen 
om at ut gif ter til dok tor mid da gen kan trek-
kes fra på skatt en). Ett er å ha lest Ph.d. – en 
vei vi ser vil man som sti pen diat vite hva man 
går til og hvor dan ut ford rin ge ne på vei en 
kan hånd te res.

Den kan der for an be fa les på det ster kes te, 
både for dem som skal star te på rei sen mot 
en ph.d.-grad og for dem som skal vei le de 
and re på fer den.

CHRIS TO PHER EL NAN KVI STAD
Ph.d. og lege i spe sia li se ring, Nev ro lo gisk av de ling
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus

Om å un der vi se  
per son sent rert  
me di sin

Mc Gill Uni ver si ty i Mon tre al kal les gjer ne 
«Har vard of the north», har Canadas mest 
pre sti sje tun ge le ge stu di um og er blant de 
frem ste in nen me di sinsk ut dan ning. Også  
i ut vik lin gen av per son sent rert kli nisk me di-
sin er mil jø et i te ten. Be gre pet «pal lia tiv 
me di sin» ble først in tro du sert ved Mc Gill,  
i 1970-åre ne. Er fa rin ger og kunn skap fra 
hos pi ce me di sin og om sorg ved li vets slutt 
ga inn sik ter om men nes kers be hov, om 

WHOLE PER SON 
CARE
Tom A. Hut chin son
Trans forming health care. 
150 s, tab, ill. Cham: Sprin-
ger, 2017. Pris EUR 55  
ISBN 978-3-319-70583-5

sykhet og lege skap (physicianship). Dett e 
an ven des nå i grunn ut dan nin gen, hvor alle 
stu den ter læ rer «mind ful med i cal prac ti ce» 
gjen nom stu di ets fire år. Grunn lags tenk nin-
gen, be gre pe ne og me to de ne for un der vis-
nin gen fore lig ger nå i en tynn og lett lest  
bok skre vet av Tom A. Hut chin son, le der  
for Mc Gill Pro grams in Whole Per son Care.

Før s te del in ne hol der ni ka pit ler som 
be skri ver den fag li ge vi sjo nen – en kli nisk 
me di sin som ev ner å til by både ku ra ti ve  
og he len de prak si ser til pa si en ter og på rø-
ren de. And re del gjen nom går prak tis ke 
føl ger av en slik vi sjon. Hut chin son vi ser 
hvor dan le ger har kom bi nert tek nis ke og 
re la sjo nel le me to der si den an tik kens Hel las. 
Han går inn på le ge virk som he tens for mål – 
å hjelpe pa si en ten til å være seg selv – og 
po eng te rer at må let er ulikt fra per son til 
per son, sam  tidig som alle har en grunn leg-
gen de leng sel ett er me ning og til knyt ning. 
En me to de for å få dett e frem i un der vis -
ningen er å be stu den te ne sett e ord på sine 
livs mål og gjen ta øv el sen med sta dig kor te-
re tids ho ri sont, som av slutt es med å be dem 
ten ke over sine mål der som de bare had de 
24 ti mer igjen å leve.

For fatt e ren bru ker sin egen er fa ring som 
nefrolog til å be ly se ut bred te pro ble mer  

i me di sinsk prak sis, som høy fore komst av 
ut brent het og emo sjo nell ut matt el se hos 
le ger og me di sin stu den ter. Skuff el ser opp-
står, skri ver han, for di le ger sett er seg som 
ho ved mål å fjer ne folks hel se pro ble mer, 
sna re re enn å være eff ek tiv støtt e for per so-
ner med pro ble mer. I møte med uhel bre de-
lig syk dom og dyp li del se kom mer den 
ku ra ti ve hold nin gen til kort, og ut øver ne 
opp le ver hjel pe løs het og me nings tap. For  
å be skytt e seg trek ker le ge ne seg unna pro-
ble mer de ikke kan fjer ne, slik at pa si en ten 
blir et for latt me di sinsk ob jekt uten til knyt-
ning til sine hjel pe re. Og hjel per ne går glipp 
av mo ti va sjo nen som føl ger av at man som 
per son får be tyd ning for sine pa si en ter. 
Al ter na ti vet, «whole per son care», in ne bæ rer 
vil je og evne til å inn gå i en re la sjon med 
hvert en kelt men nes ke, lytt e, en ga sje re seg, 
slik at me ning og vekst kan opp stå for både 
pa si ent og hjel per, også om pa si en ten er 
uhel bre de lig syk. Den ne bo ken gir fag lig 
be grun nel se for en slik for stå el se og vi ser 
hvor dan dett e kan un der vi ses i en van lig 
le ge ut dan ning.

ED VIN SCHEI
Pro fes sor i all menn me di sin
Uni ver si te tet i Bergen
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Kri tikk i ste det  
for etikk

Be rit Aust veg har en mang slun gen yr kes -
erfa ring, blant an net in nen glo bal og re pro-
duk tiv hel se. Tan ken bak den ne ut gi vel sen 
er ny i norsk sam men heng: en etisk ar gu-
men ta sjon for abort rett ig he ter. For fatt e ren 
me ner ja-si den i abort de batt en vil være  
tjent med fle re ver di ba ser te ar gu men ter. 
Hun sø ker å få frem ver di ene som lig ger til 

ABORT
Be rit Aust veg
En etisk ar gu men ta sjon.  
176 s, ill. Oslo: Hu ma nist 
 for lag, 2017. Pris NOK 299 
ISBN 978-82-8282-151-3

grunn for abort rett ig he te ne. Bo ken bør  
være eg net for et bredt pub li kum.

Vi får først en over sikt over abort lov giv-
ning og -sta tis tikk i norsk og glo balt per s-
pektiv. I and re halv del dis ku te res re li gi øs  
og se ku lær abort etikk, vir ke mid ler i abort -
debatt en og de sis te års dis ku sjo ner rundt 
re ser va sjons rett og fos ter re duk sjon – ak tu el le 
te ma er. Sta tis tik ken er opp da tert og for fatt e-
ren bi drar med egne er fa rin ger og opp le vel-
ser gjen nom det hele.

Før s te halv del er vel skre vet og inn holds-
rik. Ka pit let om abort lov giv ning i glo balt 
per spek tiv er grun dig og over ras ken de.  
Det er spe si elt spen nen de å lese om hvor - 
dan abort sta tis tik ken pus les sam men over 
 man ge år og fra man ge kil der. Aust veg skri-
ver godt om hvor dan abort de batt er end res 
over tid, hvor dan me nings mot stan de re 
snak ker for bi hver and re og vel ger sta tis tikk 
og re to rikk ett er eget for godt be fin nen de.

Så til den etis ke ar gu men ta sjo nen. Den er 
van ske lig å finne. And re halv del er først og 
fremst viet kri tikk av (en kel te) mot stan de res 
ar gu men ta sjon. Jeg sav ner gode etis ke ar gu-

men ta sjons rek ker som står på egne ben. 
Man ge teo lo ger fal ler gjen nom når de ikke 
blir ved sin lest og frem mer hal ten de pseu-
do me di sins ke ar gu men ter. Det kan vel sies 
at for fatt e ren gjør det sam me når hun pro-
ble ma ti se rer den re li gi ø se de fi ni sjo nen av 
li vets be gyn nel se.

Aust veg skri ver godt og in ter es sant  
om kvin ners evne til etisk re flek sjon, noe 
som ofte for svin ner i da gens de batt er, hvor 
le gens etikk gis på fal len de stor tyng de. Det 
er også spen nen de å lese om hvor dan inn-
vand re re hånd te rer abort i Norge.

Dett e er en lett lest, inn holds rik og tid vis 
spen nen de bok, men den inn frir ikke be skri-
vel sen som er gitt på om slaget. Den mang ler 
selv sten dig, ver di ba sert etisk ar gu men ta-
sjon for abort rett ig he ter. Så le des gir den  
seg ut for å være noe an net enn det den er. 
Kan skje tren ger vi en fi lo sof til å ba lan se re 
og hen te te ma et opp fra skytt er gra ve ne?

GUD MUND NOD DE LAND MYH REN
Lege i spe sia li se ring 1
Akershus uni ver si tets sy ke hus

Hjer te me di sin  
på Riks hos pi ta let –  
his to rikk og his to ri er

Sig urd Nitt er-Hauge var av de lings sjef for 
Hjer te av de lin gen ved Riks hos pi ta let til han 
ble pen sjo nist i 2003. Han har nå re di gert  
en bok skre vet av og for av de lin gens ven ner, 
med anek do ter og pre sen ta sjo ner av av de-
lin gens im po ne ren de bre de kar dio lo gis ke 
virk som het – med ho ved vekt på forsk nin-
gen.

Del I – En hjer te av de ling blir til – for tel ler 
his to ri en helt fra den fel les me di sins ke 

HJER TE ME DI SIN 
RIKS HOS PI TA LET
Sig urd Nitt er-Hauge, red.
Vei en vi gikk – slik jeg så det. 
147 s, ill. Oslo: Eget for lag, 
2017. 

av de lin gen fra Riks hos pi ta lets be gyn nel se  
i 1826 og frem til Hjer te av de lin gen i 2003, 
med glimt også fra det nes te ti å ret. I Del II, 
Fa get i fo kus, pre sen te res den enor me tek-
nis ke ut vik lin gen som har fun net sted si den 
tid lig i 1970-åre ne. Da var ste to sko pet og,  
en sjel den gang, in va siv trykk må ling ho ved-
verk tøy – langt fra da gens avan ser te bil de-
dia gnos tikk og be hand lings til bud. Del III 
pre sen te rer forsk nin gen ved av de lin gen, 
med vekt på sam ar bei det med in sti tutt for 
kir ur gisk forsk ning og dan nin gen av Center 
for Cardiological In no va tion.

Alle av de lin gens dok to ran der fra 1964 til 
2013 er viet plass, med re fe ran ser til ar tik -
lene i av hand lin ge ne. Det har vært en slå -
ende ut vik ling fra de tid li ge dok tor grads -
arbei de ne, som be sto av 5�–�6 ori gi nal ar bei-
der med dok to ran den som eneforfatter, til 
de se ne re, der kan di da ten gjer ne fron ter et 
team av topp fors ke re som med ar bei de re på 
sine tre ph.d.-ar bei der.

Teks ten er lett lest, og det er man ge fo to-
gra fi er. Si den det er man ge bi drags yte re 
med kor te inn legg fra uli ke tids rom, kun ne 
en noe ster ke re re dak sjo nell fø ring ha vært 
øns ke lig. Bo kens bes te si der er at den vek ker 
min ner om li vet som det var for de man ge 

som ar bei det i el ler nær Hjer te av de lin gen, 
og at den godt do ku men te rer av de lin gens 
sto re forsk nings inn sats og at den har gitt 
god fors ker ut dan ning til et stort an tall 
nors ke kar dio lo ger. Spe si elt in nen fel tet 
ul tra lyd har bi dra ge ne til in ter na sjo nal 
fag ut vik ling vært sto re. Det som ikke tas 
opp, er un der vis ning av me di sin stu den ter, 
ut dan ning av hjer te spe sia lis ter og dis ku sjo-
ne ne om hvil ke be hand lings opp ga ver en 
rikshospitalsavdeling skul le ha i for hold til 
and re re gi on sy ke hus og lan dets be hov. Opp 
gjen nom åre ne har det vært sto re de batt er 
og kon flik ter om hvil ke fag grup per som 
skul le ha hvil ke opp ga ver (kar dio lo ger  
i for hold til ra dio lo ger, thoraxkirurger, 
ane ste sio lo ger og sy ke plei e re), og hel ler  
ikke dett e nev nes. Det er glimt som vi ser  
at det ikke bare var greit å være pa si ent  
før i ti den, el lers er lite i bo ken sett fra et 
pa si ent per spek tiv.

Alt i alt er dett e en hyg ge lig min ne bok for 
alle som kjen ner til hjer te mil jø et på Riks-
hos pi ta let gjen nom den sis te manns al de ren.

KNUT GJES DAL
Pro fes sor eme ri tus, Hjer te me di sinsk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus, Ul le vål
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ELISABETH MYRSETH KVALVAAG
Subacromial pain syndrome. Treatment, diagnostic 
imaging and predictors of outcome. Utgår fra Institutt 
for klinisk medisin. Disputas 23.4.2018.
Bedømmelseskomité: Danielle van der Windt, 
Research Institute for Primary Care and Health 
Sciences, Primary Care Sciences, Keele University, 
Staffordshire, Storbritannia, Antti Malmivaara, 
Center for Health and Social Economics, National 
Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland, 
og Tillmann Uhlig, Ortopedisk avdeling – Ullevål, 
Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakul-
tet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Cecilie Røe, Jens Ivar Brox og Helene 
Søberg.

GISLE LANGSLET
Treatment and long term follow-up of children and 
young adults with familial hypercholesterolemia. 
Langslet disputerer for graden dr.philos. Utgår 
fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 
24.4.2018.
Bedømmelseskomité: Marianne Benn, Køben-
havns Universitet, Danmark, Risto J. Lapatto, 
University of Helsinki, Finland, og Trine Ranheim, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

MARIANNE JAKOBSEN
Mental health of unaccompanied refugee minors:  
A longitudinal study from arrival in Norway to outcome 
of the asylum procedure. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 24.4.2018.
Bedømmelseskomité: Jessica Carlsson Lohman, 
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, 
Region Hovedstadens psykiatriske hospital, Psykia-
trisk Center Ballerup, Danmark, Hans Petter Søn-
dergaard, Kris- och traumacentrum, Stockholm, 
Sverige, og Svein Friis, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.
Veileder: Trond Heir.

RAZIYE BOYAR CETINKAYA
Epidemiology of neuroendocrine neoplasms in Norway. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
24.4.2018.
Bedømmelseskomité: Britt Skogseid, Institutio-
nen för medicinska vetenskaper, Uppsala Univer-
sitet, Sverige, Jon Arne Søreide, Klinisk institutt 1, 
Universitetet i Bergen, og Helge Scott, Klinikk for 
laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Espen Thiis-Evensen, Morten Vatn, Deidi 
Bergestuen og Lars Aabakken.

GEETA GULATI
Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant 
breast cancer therapy. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 25.4.2018.
Bedømmelseskomité: Ky Bonnie, Hospital of  
the University of Pennsylvania, USA, Svend Aakhus, 
Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Åslaug 
Helland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo.
Veileder: Torbjørn Omland.

ANNE GRO WESENBERG ROGNLIEN
Effect of hypoxia and reoxygenation on inflammation 
and DNA repair. A gene expression study in the brain 
and the lung of newborn mice. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 27.4.2018.
Bedømmelseskomité: Lena Hellström-Westas, 
Uppsala universitet, Sverige, Jonathan M. Davis, 
Tufts University School of Medicine, Boston, USA,  
og Arne Klungland, Institutt for medisinske basal-
fag, Universitetet i Oslo.
Veileder: Ola Didrik Saugstad.

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

MARIA PAULA RAMNEFJELL
Prognostic biomarkers and clinico-pathologic 
 characteristics in non-small cell lung cancer. A study 
with special focus on tumor-vascular interactions. 
Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 10.4.2018.
Bedømmelseskomité: Patrick Micke, Uppsala Uni-
versitet, Sverige, Åslaug Helland, Oslo universitets-
sykehus, og Silke Appel, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Lars A. Akslen og Lars Helgeland.

STEIN NILSEN
Allmennlegers erfaringer som portvakt. Utfordringer, 
håndtering og konsekvenser. Utgår fra Institutt 
for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 
12.4.2018.
Bedømmelseskomité: Anders Grimsmo, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet, May-Lill 
Johansen, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske 
Universitet, og Ole Frithjof Norheim, Universitetet 
i Bergen.
Veiledere: Kirsti Malterud og Aase Aamland.

KRISTINE HUSØY ONARHEIM
Priority to the newborn? Real-life priority setting  
and intra-household resource allocation for newborn 
health in Ethiopia. Utgår fra Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin. Disputas 13.4.2018.
Bedømmelseskomité: Jennifer Gibson, University 
of Toronto, Canada, Katerini Storeng, Universitetet  
i Oslo, og Kjell Haug, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Ingrid Miljeteig, Ole Frithjof Norheim, 
Karen Marie Moland og Mitike Molla Sisay.
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HILDE HAUGEDAL NORDAL
S100 proteins in rheumatoid arthritis Calprotectin 
(S100A8/A9) and S100A12. Utgår fra Klinisk institutt 2. 
Disputas 20.4.2018.
Bedømmelseskomité: Johan Rönnelid, Uppsala 
Universitet, Sverige, Silje Watterdal Syversen, 
Diakonhjemmet sykehus, Oslo, og Tor Hervig, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Anne-Kristine Halse, Johan G. Brun  
og Roland Jonsson.

LIV GRIMSTVEDT KVALVIK
Smoking among pregnant women in Norway. Preva-
lence, self-report validity, and associations to SGA and 
«early programming» using family and sibling design. 
Utgår fra Institutt for global helse og samfunns-
medisin. Disputas 27.4.2018.
Bedømmelseskomité: Tine Brink Henriksen, 
Aarhus universitet, Danmark, Kjell Salvesen, Norges 
teknisk-vitenskapelige universitet, og Magne 
Bråtveit, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Rolf Skjærven og Kjell Haug.

SATYA PAL SHARMA
Outcome measures and treatment of shoulder capsuli-
tis (frozen shoulder) by corticosteroid injections. Utgår 
fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. 
Disputas 13.4.2018.
Bedømmelseskomité: Jens Ivar Brox, Universite-
tet i Oslo, Danielle van der Windt, Keele University, 
Storbritannia, og Øystein Hetlevik Universitetet  
i Bergen.
Veiledere: Anders Bærheim, Alice Kvåle og Rolf 
Moe-Nilssen.

EMILIA HUGDAHL
Prognostic and molecular markers in primary and 
metastatic cutaneous melanoma. Utgår fra Klinisk 
institutt 1. Disputas 20.4.2018.
Bedømmelseskomité: Johan Hansson, Karo - 
linska Institutet, Sverige, Silje Fismen, Universitetet 
i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Leiv M. 
Hove, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Lars A. Akslen og Rita Grude Ladstein.

UNIVERSITETET  
I TROMSØ
Norges arktiske universitet 
https://uit.no/tavla

MARIT OSIMA
Cortical porosity, medullary adiposity, type 2 diabetes 
mellitus, serum vitamin D, parathyroid hormone, and 
nonvertebral fractures. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 28.3.2018.
Bedømmelseskomité: Clifford Rosen, Center for 
Clinical and Translational Research, Main Medical 
Center Research Institute, USA, Harri Sievänen,  
The UKK Institute & University of Tampere, Finland, 
og Ann Kristin Hansen, Institutt for klinisk medisin, 
Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet  
i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Åshild Marit Bjørnerem og Erik Fink 
Eriksen.

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

PÁLL JENS REYNISSON
Improved bronchoscopy by new image guided 
 approach. Utgår fra Medisinsk teknologi. Disputas 
20.3.2018.
Bedømmelseskomité: Stefanie Demirci, Tech-
nische Universität Munchen, Tyskland, Einar Hopp, 
Oslo universitetssykehus, og Gabriel Kiss, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Thomas Langø, Toril Hernes, Frank 
Lindseth og Håkon Olav Leira.

ALF INGE HELLEVIK
Systemic risk factors for severe osteoarthritis in the hip 
and knee: an epidemiological study from HUNT and the 
Norwegian arthoplasty register. Utgår fra Institutt for 
samfunnsmedisin og sykepleie. Disputas 6.4.2018.
Bedømmelseskomité: Karl Michaëlsson, Uppsala 
universitet, Sverige, Martin Englund, Lund universi-
tet, Sverige, og Tina Wik, Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet.
Veiledere: Lars Nordsletten, John Anker Zwart, 
Gunnar B. Flugsrud, Kjersti Storheim, Arnulf Lang-
hammer og Ove Furnes.

BENTE EDIASSEN OPSJØN
Contribution of autopsy, placental examination and 
molecular techniques in explaining fetal death. Utgår 
fra Institutt for klinisk og molekylær medisin. 
Disputas 11.4.2018.
Bedømmelseskomité: Philip Cox, Birmingham 
Women’s Hospital, Storbritannia, Gitta Turowski, 
Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Malin Dögl,  
St. Olav hospital/ Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet.
Veiledere: Christina Vogt og Sverre Helge Tor.

ERLEND HASSEL
Lung function and aerobic capacity – the association 
between lung function and peak oxygen uptake. Utgår 
fra Senter for hjertetrening. Disputas 13.4.2018.
Bedømmelseskomité: Jon Andrew Hardie, 
Universitetet i Bergen, Sandy Jack, University of 
Southampton, Storbritannia, og Rune Mo, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Sigurd Loe Steinshamn og Ulrik Wisløff.

PATRICIA GJERTRUD MJØNES
Hormones and neuroendocrine cells, role in gastric and 
renal tumourigenesis. Utgår fra Institutt for klinisk 
og molekylær medisin. Disputas 20.4.2018.
Bedømmelseskomité: Anders Höög, Karolinska 
Institutet, Sverige, Sonja Eriksson Steigen, Univer-
sitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og 
Christina Vogt, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Helge Waldum og Ivar Skjåk Nordrum.

MELANIE RAE SIMPSON
Preventing atopic dermatitis with probiotic sup-
plementation – the role of selected breast milk 
components. The probiotics in the prevention of allergy 
among children in Trondheim (ProPact) study. Utgår 
fra Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. 
Disputas 25.4.2018.
Bedømmelseskomité: Robert Boyle, Imperial 
College, London, Storbritannia, Maria C. Jenmalm, 
Linköping University, Sverige, og Johan Håkon 
Bjørngaard, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Torbjørn Øien og Ola Storrø.



Abonner på Tidsskriftets nyhetsbrev

H O L D  D E G  O P P DAT E R T  

Få ukentlige nyhetsbrev med det nyeste innholdet  
fra tidsskriftet.no direkte i din innboks.

Klikk deg inn på aktuelle saker og fordyp deg  
i det du synes er interessant

 
Få oversikt over de sist utlyste stillingene på legejobber.no



86 5TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 9,  2018;  138

34
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no

Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

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. 
 
 
 
 

Legejobber

24
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no

Foto: Thinkstock
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LEGEJOBBER  Kommunale legestillinger, Allmennmedisin

KOMMUNALE LEGESTILLINGER ALLMENNMEDISIN
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Mer om kommunen finner du på: www.enebakk.kommune.no

Enebakk kommune
Enebakk kommunes visjon "Mulighetenes Enebakk" skal understøtte
vår viktigste oppgave som er å levere gode tjenester og service til
våre innbyggere. Kommunen ligger fire mil øst for Oslo sentrum, mot
køen og har ca. 10 600 innbyggere. Enebakk kommune er en
spennende og fremtidsrettet organisasjon med fokus på å fremme
arbeidsglede hos våre ansatte. Enebakk kommune har ca. 550
årsverk. 

KOMMUNEOVERLEGE 
- Kommunalt ansatt i 50% fast stilling.

Enebakk kommune har ledig stilling som Kommuneoverlege. 

Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver for
kommuneledelsen. I Enebakk kommune er vi nå inne i en
spennende utvikling som handler om å utvikle
tjenesteproduksjonen slik at den kan levere på bestillingene i
reformer og ift. forventede konsekvenser av endringer i
demografien. 

Fullstendig utlysning: www.enebakk.kommune.no. 

For opplysninger om stillingen, ta kontakt med kommunalsjef
Helse- og omsorg Kenneth Johannessen tlf. 482 67 503 eller 
e-post kenneth.andre.johannessen@enebakk.kommune.no

Søknadsfrist: 19. juni 2018

Helse- og omsorgsavdelingen

www.oslo.kommune.no

Fastlegehjemler i Bydel 
Grünerløkka
Bydelen har ledig en delhjemmel ved Medical City avd.
Sinsenklinikken. Hjemmelen har i dag 1760 pasienter og inngår i 
felles liste. Sinsenklinikken har 6 fastleger og kontorfellesskap med 
bl. a. spesialister innen gynekologi, psykiatri og øre-nese-hals-lege. 
Bydelen er i rask vekst med flere utbyggingsprosjekter i Sinsen-
Hasleområdet. 

Det er også ledig en nyopprettet fastlegehjemmel som er knyttet 
til Medical City /Sinsenklinikken. Hjemmelen forutsettes å 
inngå i fellesliste.

Søknadsfrist 19.06.2018

Fullstendig utlysning, www.ledigestillinger.oslo.kommune.no  
ref.nr 3778551434

Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka
Markveien 57
0505 OSLO

MNS legevakt omfatter kommunene Overhalla, 
Fosnes, Namdalseid og Namsos samt Osen og 
Flatanger. Legevaktstjenesten i Namdalen (LINA) 
er en interkommunal legevakt som omfatter i tillegg 
til MNS kommunene, Vikna, Nærøy, Grong, Høy-
landet, Namsskogan, Lierne og Røyrvik.

Midtre Namdal samkommune - MNS/LINA  
legevakt har ledig vikariat som

Legevaktslege
- 50 % stilling 

Søknadsfrist: 12.06.2018

Fullstendig utlysningstekst: www.midtre-namdal.no
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Ledig fastlegehjemmel, Landås legesenter - Årstad bydel

Søknad sendes elektronisk. Se fullstendig utlysning på 
www.bergen.kommune.no/ledige stillinger. 

Søknadsfrist: 19.06.18

Fastlegehjemmel

Fastlege i ein gjestfri og nyskapande 
kommune – noko for deg?
No har du sjansen:  - Frå 1. september i år er det ledig 
årsvikariat som fastlege, med pasientliste på inntil 900 
pasientar. ...det er ikkje halve bygda eingong! 

Søknadsfrist: 
08.06.18

Meir informasjon og søknadsskjema: lom.kommune.no

Godkjend allmennlege, Allmennlegespesialist- eller LIS 
stilling ved Lofthus legekontor. 

Ullensvang herad har ein ledig stilling for godkjend  
allmennlege, spesialist i allmennmedisin eller for lege 
under spesialistutdanning. Sjå www.ullensvang.herad.no for 
nærare opplysning eller kontakt kommuneoverlege Daniela 
Brühl, dbru@ullensvang.herad.no eller Tenesteleiar Jørgen 
Lerik Ninn 91338570, jorgen.ninn@ullensvang.herad.no 

Søknadsfrist 27.05.2018 
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Ledig fastlegehjemmel 
– Legetorget Lillehammer DA

Legetorget Lillehammer er et velorganisert og  
veldrevet 3-legesenter med erfarne kolleger. Den  
enkelte lege driver privat som selvstendig  
enkeltmannsforetak med egen liste. 

Listelengde er per i dag ca. 1350 pasienter med 
listetak satt til 1150. Kommunal oppgave med 3,5t pr 
3.uke ved helsestasjon er tilknyttet hjemmelen. Variert 
og stabil pasientpopulasjon. Godt faglig miljø med  
ukentlig internundervisning/smågruppeaktivitet.  
Stabile, erfarne og dyktige helsesekretærer/sykepleier 
med spesialutdanning innen diabetesomsorg,  
lungesykdommer og røykeavvenning. 

Velutstyrt laboratorium, oppdatert journalsystem og 
betalingsterminal (Melin). 

Hjemmelen er ledig fra 1/11-2018 med mulighet for 
tidligere overtakelse hvis ønskelig. 

For utfyllende informasjon og elektronisk søknad, gå til 
www.lillehammer.kommune.no (ledige stillinger). 
Søknadsfrist: 12.6.2018

Barnepsykiater/ Overlege - BUP Lillehammer/ Otta
Div. Psykisk helsevern, Oppland - Søknadsfrist: 14. juni 2018

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over
7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for
spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse, og
avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker,
og underviser pasienter og pårørende.

Arendal

Overlege
Barne og ungdomsavdelingen
Vi ønsker oss en ny kollega når en av våre dyktige barneleger snart
går av med pensjon. Barne‐ og ungdomsavdelingen i Arendal er
ikke av landets største, men vi har allikevel mange muligheter for
faglig utvikling i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø.

Opplysninger: Avdelingssjef Ellen Kopstad, tlf. 924 45 354 eller
overlege Oliver Scheck, tlf. 37 01 41 48.

Søknadsfrist: 17. juni 2018

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.
Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no/jobb

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere. fr
an
tz
.n
o

BARNESYKDOMMER

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus
som tilbyr befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk
spisskompetanse av høy kvalitet. Samtidig er UNN lokalsykehus for
Troms og deler av Nordland. Foretaket har 6000 ansatte.
Virksomheten skal bygge på kvalitet, trygghet, respekt og omsorg. 
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Fullstendige annonsetekster, samt lenke til elektronisk
søknadsskjema �innes på www.unn.no/jobb

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere!

Avdelingsleder
Hjertemedisinsk avdeling, Hjerte Lungeklinikken 
Stillingen som avdelingsleder ved Hjertemedisinsk avdeling er ledig
f.o.m 3. september 2018. 

Avdelingslederen har ansvar for drift og utvikling av
universitetssykehusets kardiologiske funksjoner med akutt og
elektiv coronarintervensjon (PCI), elektrofysiologisk virksomhet
inkludert arytmiablasjon og implantasjoner, intensivmedisin,
avansert bildediagnostikk med ekkocardiogra�i inklusive 3‐D ekko
og CT‐basert coronar angiogra�i. 

Nærmere opplysninger:
• Klinikksjef Kristian Bartnes, tlf. (+47) 970 63 364, 

e‐post kristian.bartnes@unn.no

Søknadsfrist: 1. juni 2018

HJERTESYKDOMMER
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 Hud- og veneriske sykdommer, Indremedisin  LEGEJOBBER

HUD - OG VENERISKE SYKDOMMER

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spe-
sialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse 
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i hud- og veneriske sjukdomar 
i Sogn og Fjordane

100 % avtaleheimel for godkjend spesialist i hud- og veneriske  
sjukdomar er ledig omgåande. 

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

Hudpoliklinikken ved Nordfjord Sjukehus har vore i drift i regi av 
Helse Førde sidan 1996, og har lys – og sårbehandlingseining. 
Lokalisering av avtaleheimelen vil vere ved Hudpoliklinikken ved 
Nordfjord Sjukehus, Nordfjordeid.  Det er ein fordel at  
avtalespesialisten leiger lokaler, utstyr og sjukepleietenester av 
Helse Førde.

Avtalespesialisten skal drive med generell utgreiing, diagnostikk 
og behandling av ulike hudsjukdommar etter gjeldande prioritering-
skriterier. 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 fagleg samarbeid med Helse 
Førde HF om oppgåvefordeling og for å sikre gode pasientløp, og 
etter nærare avtale også ta imot pasientar som vert tilvist frå Helse 
Førde HF. Dette vil verte regulert nærare i den individuelle drifts-
avtalen.

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. 879 084 (klasse 1) 
til kr. 1 309 320 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også bli 
gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar – før 
det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv  
Bergland, tlf. 51 96 38 22.
Praktiske spørsmål angåande Hudavdelinga i Helse Førde kan  
rettast til: Trude Lindesteg, avdelingssjef Hudavdeling. tlf  57839362.

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: 19.06.2018

INDREMEDISIN

Helse Sør-Øst RHF søker:

100 % avtalehjemmel i gastromedisin lokalisert til
Østfold

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

Søknadsfrist: 19. juni 2018
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Lege i spesialisering innen indremedisin
Medisinsk avdeling, Lillehammer, Ref. nr.: 3795505920 -

Søknadsfrist: 12. juni 2018

Informasjon om våre ledige stillinger, 
se www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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Helse Midt-Norge RHF er ett av �ire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får
tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har
overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge
RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og
økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede
virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21
milliarder kroner.

Ålesund

100% avtalespesialist i
indremedisin 
fordøyelsessykdommer
Det er opprettet en ny hjemmel i indremedisin ‐
fordøyelsessykdommer i Ålesund. 

Kontaktinfo: Rådgiver Karin Bostad, tlf. 412 14 382, 
rådgiver Arnt Egil Has�jord, tlf. 413 22 145

Søknadsfrist: 22. juni 2018

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg �inner fullstendig utlysningstekst.
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LEGEJOBBER  Psykiatri, Øyesykdommer

PSYKIATRI

Helse Sør-Øst RHF søker:

100 % avtalehjemmel i psykiatri lokalisert til Larvik
eller Holmestrand

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

Søknadsfrist: 19. juni 2018
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Overlege i psykiatri - 100 % fast
Poliklinikk, Hadeland - Søknadsfrist: 03. juli 2018

Stillingsnr. 3761425273

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

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spe-
sialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest 
RHF eig seks helseføretak; Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse 
Stavanger og Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest innkjøp HF, i tillegg til Helse 
Vest IKT AS. Helseføretaka har om lag 27 300 medarbeidarar, omfattar femti 
sjukehus og institusjonar, og yter helsetenester til 1,1 million innbyggjarar. 

100 % avtaleheimel i augesjukdomar
i Sogndal

Full tids avtaleheimel for godkjend spesialist i augesjukdomar er 
ledig frå 01.09.2018. 

Noverande praksis er lokalisert i Sogndal. Det er opning for å kunne 
lokalisere praksisen annan stad i Indre Sogn, til dømes Lærdal.

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
• erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
• eigenskapar for heimelen
• innretning av praksis
• samarbeid med andre

Avtalepraksisen skal bli nytta til ordinære oftalmologiske problem-
stillingar (oftalmomedisin), ikkje kirurgi.   

Praksis skal drivast i samsvar med den til kvar tid gjeldande 
rammeavtale mellom dei regionale helseføretaka og Den norske 
legeforening.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten foretar 
undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald av regionale 
og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i ram-
meavtalen. 
Avtalespesialisten skal ha eit nært fagleg samarbeid med Helse 
Førde HF om oppgåvefordeling og for å sikre gode pasientforløp, og 
etter nærare avtale også ta imot pasientar som vert tilvist frå Helse 
Førde HF. Dette vil verte regulert nærare i den individuelle drifts-
avtalen. Eit alternativ kan vere å lokalisere praksisen i lokaler på 
Lærdal sjukehus. 

Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 879 084 (klasse 1) 
og til kr. 1 309 320 (klasse 3). 

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

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også bli 
gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar – før 
det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til Gregor Molenda, tlf. 917 04 
903
Spørsmål om heimelen kan rettast til Helse Vest ved Torleiv Ber-
gland, 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: 19.06.2018

Helse Midt-Norge RHF er ett av �ire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av
staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får
tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har
overordnet ansvar for spesialist helsetjenesten i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og
Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies
av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT direkte underlagt RHF
som egen selvstendig enhet. Den samlede virksomheten omfatter ca 20 000
medarbeidere og et årlig budsjett på vel 20 milliarder kroner. Se ytterligere
informasjon på www.helse-midt.no.

Ulsteinvik

100% avtalehjemmel i
øyesykdommer
Helse Midt‐Norge RHF har opprettet en ny hjemmel innenfor
fagområdet øyesykdommer i Ulsteinvik. Helse Midt‐Norge RHF
ønsker en generell oftalmologisk praksis, uten kirurgi rettet mot
barn og voksne som er innenfor spesialisthelsetjenestens
ansvarsområde. 

Kontaktinfo: Rådgiver Karin Bostad, tlf. 412 14 382 eller rådgiver
Arnt Egil Has�jord, tlf. 413 22 145

Søknadsfrist: 29. juni 2018

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg �inner fullstendig utlysningstekst.
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Forskjellige stillinger,  Vikariat i privat praksis, Ledige stipendier – legater – fond  LEGEJOBBER

FORSKJELLIGE STILLINGER

Leder
Regionalt senter for kliniske IKTløsninger 

Regionalt senter for kliniske IKTløsninger (RSKI) er
administra�vt organisert under Oslo universitetssykehus HF og
får si� oppdrag fra Helse SørØst. Helse SørØst utvikler
moderne teknologiløsninger �l beste for pasienter, pårørende
og ansa�e. 

Leder av senteret har slu�et, og vi søker dens e�erfølger. Vi
søker en person som kan bygge opp senteret videre og skape
resultater �l beste for pasientene og våre ansa�e. S�llingen er
fast i 100 %. 

Kontak�nfo: IKT Direktør, Kenneth Solstrand, tlf. 951 34 510.

Ref.nr. 3796102811                       Søknadsfrist: 03.06.2018

For fullstendig annonse se: www.oslouniversitetssykehus.no
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VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

Trelasthandler A. Delphin og 
hustrus legat til bekjempelse  
av astmatisk bronkitt
Fra legatets avkastning kan det  
årlig deles ut midler til forskning  
på obstruktive lungesykdommer 
hos barn og voksne.  
 

Det kan i år utdeles kr 100 000 fra legatet. Pengene 
skal benyttes til et klinisk eller annet relevant forsk-
ningsprosjekt og skal benyttes som drifts- eller 
lønnsmidler.  
 
Det bes om en kortfattet søknad der det spesifiseres 
hvordan pengene skal brukes. Som vedlegg til søk- 
naden sendes prosjektprotokoll og søkers CV med  
publikasjonsliste. Søker må være medlem av Den  
norske legeforening. Rapport om hvordan forsk- 
ningsmidlene er blitt benyttet må foreligge innen  
2 år etter tildelingen.  
 
Søknaden sendes på epost innen 1. oktober 2018  
til legeforeningen@legeforeningen.no. 

Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke 
bli vurdert.
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LEGEJOBBER  Ledige stipendier – legater – fond

Johan Selmer Kvanes’ legat  
til forskning og bekjempelse  
av sukkersyke
Fra legatets avkastning kan det 
årlig deles ut midler til ett eller flere 
forskningsprosjekter vedrørende 
diabetes.

 Det kan i år utdeles kr 450 000 fra legatet. Pengene 
skal benyttes som drifts- eller lønnsmidler. 

Det bes om en kortfattet søknad der det spesifiseres 
hvordan pengene skal brukes. Som vedlegg til søk- 
naden sendes prosjektprotokoll og søkers CV 
med publikasjonsliste. Søker må være medlem 
av Den norske legeforening. Rapport om hvordan 
forskningsmidlene er blitt benyttet må foreligge 
innen 2 år etter tildelingen. 

Søknaden sendes på epost innen 1. oktober 2018  
til legeforeningen@legeforeningen.no. 

Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke 
bli vurdert.

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) 
utlyser stipend for høsten 2018
Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av allmennleger 
som vil gjennomføre forskningsprosjekter med en klar tilknyt- 
ning til primærhelsetjenesten eller utforme undervisnings- 
bidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin. 

Stipendet omfatter per stipendmåned: kr 42.000 i lønnsmid- 
ler, inntil kr 2.500 i driftsmidler og inntil kr 4.000 i reisemidler  
til veilederens institutt. Drifts- og reiseutgifter må legitimeres. 

AFU foretar tildeling av stipendene etter innstilling fra de 
respektive institutter.

Stipendiater oppfordres til å framføre sine prosjekter på 
forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, under Nidaros- 
kongressen eller i andre faglige sammenhenger.

Et elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig via

https://legeforeningen.no/Fagmed/ 
Norsk-forening-for-allmennmedisin/Om-oss/ 
ARSMOTER-OG-ARBEIDSPROGRAM/Hovedutvalgene/ 
Allmennmedisinsk-forskningsutvalg/ 

Elektronisk søknad i pfd-format på maksimalt 6 sider med 
søkerens CV (1 side), protokoll med referanser (4 sider) og 
veiledererklæring (1 side), sendes, innen 15. september, 2018.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:  
Allmennmedisinsk forskningsutvalg v/ Tove Rutle 
Tlf: 90 78 46 32

E-postadresse: rmrtove@gmail.com

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber

Her finner du ledige stillinger i offentlig  
og privat sektor, i alle helse- 

foretak og kommuner i Norge

Få varsling på e-post om nye,  
relevante jobber

legejobber.no
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Søknadsfrist for utdanning i behandling  
av komplisert sorg (CGT)  er 10. august 2018 

 
Les mer på www.uio.no/cgt 

Kurs om komplementsystemet i Oslo 7.-8. juni 2018: 

«The complement system – basic mechanisms and  
clinical aspects.” Kurset arrangers av The Nordic  
Complement Committee og er godkjent som PhD kurs og 

også åpent for andre så lenge plassen tillater det. 

 

COME JOIN WORLD-RENOWNED SCIENTISTS

Friday June 22nd 2018, 11:00 am – 4:30 pm. 
The Rotunda and Mezzanine, The University of Oslo, Gaustad

Link to website and registration:  
http://conference.tarmflora.no/

CONFIRMED SPEAKERS AND TENTATIVE TITLES

International speakers
Rob Knight: How microbes make us who we are
Cathy Lozupone: How antibiotics & c-section affect the  
microbial ecosystem
Pieter Dorrestein: The war amongst microbes
Tore Midtvedt: The hidden enemy; antibacterial agents & 
preservatives

National speakers
Dag Berild: Antibiotics: use and resistance
Ørjan Olsvik: Should all use of antibiotics be forbidden in 
fishfarming & husbandry? 
Merete Eggesbø: The hidden consequences of  
caesarean delivery
Sigurd Høye: How to use less and more optimal antibiotics
Jasper Littmann: Treating too many or treating too few-  
the ethical dilemmas

ORGANIZERS
Merete Eggesbø Norwegian Institute of Public Health 

Co-organizer Jørgen V. Bjørnholt Rikshospitalet

Sponsored by The Research Council of Norway

Students 50%



FAC E B O O K .C O M / T I D S S K R I F T E T

Klikk deg inn på aktuelle saker og fordyp  
deg i interessante temaer

Ta del i diskusjonene, si din mening  
og del innholdet med andre

Tidsskriftet på Facebook
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

Senter 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

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
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
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Nå er det lands sty re mø te!

Lands sty re mø tet er sen tral sty rets 
opp drags gi ver og verk sted, og det  
er en like stor gle de – hver gang –  
å øns ke vel kom men til til lits valg te 
fra alle kan ter av lan det og alle  
de ler av fa get vårt.

Her mø tes de gam le tra ver ne, de unge og 
er far ne, og de som kom mer for før s te gang. 
Alle stil ler godt for be redt med for vent ning 
om vik ti ge ved tak, skarp me nings bryt ning 
og hyg ge li ge mø ter. Lands sty re mø tet er 
sen tral sty rets opp drags gi ver og verk sted. 
Sen tral sty ret skal le ve re på lands sty rets 
for vent nin ger, og vi ser fram til å møte dere 
alle, dis se tre da ge ne i mai. An net hvert år  
er lands sty re mø tet i ho ved sta den, og det  
er spe si elt fint å kun ne bru ke So ria Moria 
– Le ge for en in gens stor stue på top pen av 
Oslo – som en god ram me for da ge ne.

Lands sty ret er Le ge for en in gens øver ste 
or gan. Sa ke ne og te ma ene for ak tu el le  
de batt er er godt for be redt, slik at lands sty ret 
kan sta ke ut kur sen for po li tik ken fram over. 
Vi får be søk av hel se mi nis te ren og sen tra le 
hel se po li ti ke re for å de batt e re ut ford rin ge ne 
i fast le ge ord nin gen. Lands sty ret sett er stor 
pris på å de batt e re di rek te med de som 
be slutt er hel se po li tik ken i re gje rin gen og  
på Stor tin get. Men dett e er også er en vik tig 
mu lig het for po li ti ker ne å møte fag fel tet  
og få de som job ber der i di rek te tale, og  
den mu lig he ten gri per de gjer ne. Vi øns ker 
en de batt med god bred de i pro blem stil lin-
ge ne. Der for opp ford res de til lits valg te til  
å for be re de de batt inn legg på for hånd.

Men det er fle re sa ker som lands sty ret 
også skal ta stil ling til. Bør det inn fø res 
kvo te ring på me di sin stu di et? Får vi en god 
spe sia list ut dan ning? Hvor dan skal Le ge for-
en in gen jobbe in ter na sjo nalt? Hvor dan skal 
vi få til bed re sam hand ling i hel se tje nes ten? 

Og spe sia list hel se tje nes ten – er vi på vei  
i rik tig ret ning? Dett e er alle te ma er som  
har stor be tyd ning for ut vik lin gen av gode 
hel se tje nes ter i fram ti da.

Lands sty ret har an sva ret for Le ge for en in-
gen i stort. Le ge for en in gens lo ver ved tas her. 
Regn skap skal leg ges fram og bud sjett et 
ved tas for nes te år. Års rap por ten er et slags 
regn skap i pro sa for all den ak ti vi te ten som 
ho ved for en in gen har hatt gjen nom året. 
Den vi ser høy ak ti vi tet og er verdt et be søk 
også for de som ikke skal på lands sty re - 
mø tet. Tren den i sam fun net – både her på 
ber get og in ter na sjo nalt – er at or ga ni sa-
sjons gra den går ned. Le ge for en in gen or ga-
ni se rer stor par ten av alle le ger, men vi må 
ald ri hvile på våre laur bær og tro at den ne 
tren den ikke kan treff e oss. Sen tral sty ret har 
satt i gang en rek ke ut vik lings pro sjek ter for 
å møte fram ti da. Le ge for en in gen er en med-
lems for en ing, og det er svært vik tig at vi er 
re le van te og re pre sen ta ti ve for våre med-
lem mer. Men også norsk hel se tje nes te tren-
ger en sterk Le ge for en ing.

Lands sty re mø tet er en vik tig møte are na 
for de til lits valg te. Vi kan ut veks le er fa ring, 
lære av hver and re og møte kol le g er fra 
and re kan ter av lan det i hyg ge li ge om gi vel-
ser. Lands sty re mø tet skal også være en hyg ge-
lig opp le vel se, et godt sted for å bygge nett-
verk og spre nye ide er. Når vi rei ser hver  
til vårt på tors da gen, hå per jeg vi er opp - 
løf tet og gla de, litt slit ne og har tenkt nye 
tan ker. Godt møte!
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29. mai møtes landsstyret på So ria Moria på Os los tak. Le ge for en in gen  
in vi te rer til in spi re ren de da ger, ser frem til gode de bat ter og godt so si alt  
sam vær. 

Den hel se po li tis ke de batt en tors dag blir  
ett av høy de punk te ne på årets møte. De bat-
ten ska per all tid en ga sje ment, og den ne 
gang vil både hel se- og om sorgs mi nis ter 
Bent Høie (H), Ing vild Kjer kol (Ap), Olaug 
Bol le stad (Krf) og Kjers ti Top pe (Sp) delta.

Tema for de batt en, som vil bli ledet av 
sjefredaktør i Da gens Medisin Mar kus Moe,  
er hva som må gjø res for å styr ke fast le ge- 
 ord nin gen og de øv ri ge le ge tje nes te ne  
i kom mu ne ne og hva som er po li ti ker nes 
am bi sjo ner for ord nin gen.

En av de mest vel lyk ke de re for me ne  
i norsk hel se ve sen
Fast le ge ord nin gen er høyt opp på den hel se-
po li tis ke agen da en og pre ger i stor grad det 
hel se po li tis ke ord skif tet. Ord nin gen har gitt 
kon ti nui tet i lege-pa si ent for hol det, bed re 
til gjen ge lig het og en le ge tje nes te som er lik 
i hele lan det, og den er godt likt av både 
myn dig he ter, pa si en ter og fast le ge ne selv.

Nå nærmer en av de mest vel lyk ke de 
hel se re for me ne seg bris te punk tet. VGs 
kart leg ging som me ren 2017 vi ser blant 
an net at kom mu ner over hele lan det sli ter 
med å få tak i fast le ger. 198 av 425 kom mu-
ner mel der om ulik grad av be kym ring 
rundt le ge si tua sjo nen.

Re krutt e rings svik ten ram mer man ge 
hund re tu sen inn byg ge re. Bare si den som-
me ren 2017 har det gått fra vondt til ver re. 
Vå ren 2018 er det kun Oslo som ikke har 
re krutt e rings pro ble mer. En av tre fast le ger 

er 55 år el ler eld re, der for has ter det med  
å iverk sett e løs nin ger.

Et en stem mig Stor ting har ak tua li sert 
te ma et ytt er li ge re ved å ved ta at fast le ge ord-
nin gen skal eva lu e res. I til legg har op po - 
si sjo nen sam let seg om en rek ke kon kre te 
til tak de me ner må på plass for å red de 
ord nin gen. I mel lom ti den er det lagt fram 
en tids bruks un der sø kel se som vi ser fast- 
 le ge nes ar beids be last ning.

Fast le ge tje nes ten er over be las tet
Hel se di rek to ra tets tids bruks un der sø kel se 
om fast le ge nes ar beids hver dag be kref ter  
det Le ge for en in gen har sagt i fle re år, nem-
lig at fast le ge tje nes ten er over be las tet. Fast-
le ge ne job ber i snitt 55,6 ti mer i uka. Ti pro - 
sent job ber mer enn 75 ti mer i uken, mens 
25 pro sent job ber mer enn 62 ti mer. Dett e 
skrem mer unge le ger fra å vel ge et yrke som 
fast le ge, men er også en vik tig år sak til at 
er far ne fast le ger slutt er.

Et ter ly ser et stør re en ga sje ment
Le ge for en in gen har i sitt inn spill til stats-
bud sjett, stor tings mel din ger og i for hand-
lin ger bedt om bed re ram me vil kår og fle re 
fast le ger, og ett er lyst are na er for å drøf te 
ut vik ling og for bed ring av fast le ge ord nin-
gen. Nå har po li ti ker ne lang somt be gynt  
å inn se al vo ret. I de sem ber 2017 ved tok 
op po si sjo nen blant an net en opp trap ping 
av le ge dek nin gen i pri mær hel se tje nes ten  
og fast le ge ord nin gen, å re du se re gjen nom-

snitt lig lis te leng de og en grad vis opp trap-
ping av an tall ut dan nings stil lin ger i all-
menn me di sin. Hel se mi nis ter Bent Høie har 
re etab lert tre parts sam ar bei det som et ledd  
i å ut vik le ord nin gen, og han har igang satt 
ar bei det med å eva lu e re ord nin gen.

Flere viktige saker
I til legg til den hel se po li tisk de batt en skal 
en rek ke and re sa ker opp til de batt, Blant 
dis se er sam hand ling, men nes ket i frem - 
ti dens ar beids liv, hvor dan få til et godt  
sam ar beid mel lom sto re og små sy ke hus  
og spe sia list ut dan nin gen.

Sam hand lings re for men –  
Hon nør ord og re form uten inn hold?
Sam hand lings re for men pre get det hel se - 
po li tis ke ord skif tet i pe ri oden 2008�–�12. Mye 
av dis ku sjo nen hand let om at kom mu ne - 
hel se tje nes ten skul le få en vik ti ge re rol le  
i den sam le de hel se tje nes ten. Blant an net 
skul le dett e skje gjen nom bed re sam hand-
ling mel lom pri mær hel se tje nes ten og spe-
sia list hel se tje nes ten.

Re for men var ment å bed re for ut set nin- 
 ge ne for å hånd te re noen av de stør ste ut-
ford rin ge ne i hel se-Norge på sikt, med fle re 
eld re og fle re med sam men satt e li del ser. 
Eva lue rin ger av re for men, ut ført av både 
Riks re vi sjo nen og Forsk nings rå det, har vist 
at det fort satt er et styk ke igjen før må le ne 
kan sies å være nådd.

Lands sty re de batt en vil be ly se om sam ar-

Fastlegeordningen debatteres 
på landsstyremøtet
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mid del i Na sjo nal sy ke hus plan. I pla nen 
leg ger re gje rin gen prin sip per for bed re 
opp ga ve de ling og team sam ar beid mel lom 
sy ke hu se ne. Vi de re leg ges det til rett e for et 
tett e re og mer for plik ten de sam ar beid sy ke-
hu se ne imel lom, både når det gjel der be-
hand ling og per so nell, og stil ler ty de li ge 
krav om det. Ett er inn spill fra Le ge for en in-
gen ble sam ar beid mel lom sto re og små 
sy ke hus stad fes tet som et sen tralt vir ke mid-
del i den før s te na sjo na le sy ke hus pla nen, 
ved tatt vå ren 2016. I år star ter ar bei det med 
nes te na sjo na le hel se- og sy ke hus plan.

Lands sty re de le ga te nes inn spill til et pa nel 
be stå en de av tre inn le de re vil være nytt i ge 
bi drag, til Le ge for en in gens ar beid inn mot 
en ny hel se- og sy ke hus plan.

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

bun nen for strei ken er en ge ne rell ut vik ling  
i norsk ar beids liv. Ar beids forsk nings in sti -
tutt et (AFI) har blant an net stilt spørs mål 
om den nors ke mo del len er un der av vik ling 
og Fag be ve gel sens forsk nings sen ter (FAFO) 
har be lyst om vi har en til lits kri se i nors ke 
sy ke hus.

Med dett e som bak tep pe var det på lands-
sty re mø tet i 2017 en in ter es sant ar beids livs-
de batt der Le ge for en in gen stil te spørs må let 
om den nor dis ke mo del len står for fall. I år 
tar lands sty ret de batt en ett skritt vi de re.

Hvor dan få til et godt sam ar beid  
mel lom sto re og små sy ke hus?
Å styr ke sam ar bei det mel lom sto re og små 
sy ke hus, ble frem he vet som et sen tralt vir ke-

bei det mel lom de uli ke ni vå ene i hel se sy ste-
met har blitt bed re med inn fø rin gen av 
re for men, hvor vi står i dag, og hvor dan  
vi kan ut vik le oss vi de re i rik tig ret ning. 
Te ma et ak tua li se res med tre inn le de re  
med bak grunn fra både pri mær- og spe sia-
list hel se tje nes ten, samt forsk nings fel tet  
på sam hand ling.

Hvor er men nes ket i frem ti dens  
ar beids liv?
Den nors ke mo del len har frem til nå vært  
en av de stør ste styr ke ne i norsk ar beids liv. 
For plik ten de tre parts sam ar beid mel lom 
stat, ar beids gi ver, og ar beids ta ke re har vært 
grunn mu ren i vel ferds sta ten. Fle re ut vik-
lings trekk vi ser imid ler tid at mo del len er 
satt un der press og at ar beids li vet er i end-
ring. I sy ke hu se ne opp le ves ofte en si dig 
sty ring frem for dia log og sam ar beid, noe 
sy ke hus strei ken høs ten 2016 også er en in di - 
ka sjon på. Strei ken var vik tig for hele det 
or ga ni ser te ar beids li vet i Norge. Klang - 

EN GA SJER TE DE LE GA TER: Her fra fjor å rets lands sty re mø te i Ålesund. Foto: Thomas Bar stad Eck hoff/Le ge for en in gen

«Fastlegetjenesten  
er overbelastet»  
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Be folk nin gen et ter ly ser in ves te rings plan  
for hel se tje nes ten

Ma rit Her man sen ad var te mot  
es ka le rin gen av et to delt hel se- 
ve sen og frem he vet be ho vet for  
en na sjo nal in ves te rings plan un der 
frem leg gel sen av Hel se po li tisk  
ba ro me ter 2018.

Hel se po li tisk ba ro me ter er en un der sø kel se 
av Kan tar TNS som kart leg ger be folk nin gens 
hold nin ger i hel se po li tis ke spørs mål. Frem-
leg gel sen av ba ro me te ret sam ler fle re hel se-
po li tis ke ak tø rer, in ter es se- og pa si ent or ga-
ni sa sjo ner og po li ti ke re til de batt om sta tus 
og vei en vi de re for hel se ve se net.

Årets un der sø kel se vi ser at over halv par-
ten av be folk nin gen me ner vi al le re de har  
et to delt hel se ve sen. Bare en tre del ser for 
seg at kva li te ten i de off ent li ge hel se tje nes- 
 te ne vil styr kes i åre ne frem over. Nes ten like 
man ge me ner kva li te ten vil være dår li ge re 
20 år fram i tid sam men lik net med da gens 
stan dard.

To delt hel se ve sen øker for skjel le ne
I un der sø kel sen me ner bare halv par ten at 
alle får lik til gang til be hand ling uav hen gig 
av per son lig øko no mi. Ma rit Her man sen 
me ner til ba ke mel din gen fra be folk nin gen 
gir grunn til be kym ring.

– Ba ro me te ret vi ser at be folk nin gen er 
uro li ge for kva li te ten på frem ti dens hel se - 
tje nes ter. Pres set på tje nes te ne øker, med 
fle re opp ga ver og et knall hardt eff ek ti vi - 
se rings re gi me. Over tid vil dett e kun ne gå 
ut over kva li te ten på pa si ent be hand lin gen 
og til li ten til de off ent li ge hel se tje nes te ne, 
sier hun.

Iføl ge Her man sen er kon se kven sen av 
dett e et to delt hel se ve sen, hvor for skjel le ne 
øker.

Le ge for en in gen har so lid støtt e i be folk-
nin gen for for slaget om å inn fø re en na sjo-
nal in ves te rings plan for hel se tje nes ten. 
72 pro sent av be folk nin gen støtt er en slik 
plan.

– Vi har fore slått en na sjo nal in ves te rings-
plan ett er mo dell fra na sjo nal trans port-
plan, som en kon kret løs ning. Dett e vil sik re 
en mer lang sik tig og for ut sig bar fi nan si e-
ring av den off ent li ge hel se tje nes ten, un der-
stre ker lege pre si den ten.

Kjer ne ver di er i fast le ge ord nin gen  
un der press
Be folk nin gens til ba ke mel din ger om hva 
som er vik tigst for dem i møte med fast- 
 le gen, er ty de li ge. 61 pro sent me ner det 

vik tig ste er god kjenn skap til syk doms his- 
 to ri en, mens 58 pro sent sva rer at god tid 
un der kon sul ta sjon er vik tigst for dem.

– Kon ti nui te ten i lege-pa si ent for hol det og 
at fast le gen tar seg god tid er kjer ne ver di er 
som ut mer ker seg. Øken de re krutt e rings-
svikt og press på ord nin gen vil svek ke kon ti-
nui te ten og ti den til pa si en te ne. Det be tyr at 
de to vik tig ste ver di ene i fast le ge ord nin gen 
nå står i fare for å for vit re, ad va rer Her man-
sen.

Til tross for en kraf tig ad var sel om at vi 
står på ters ke len til en al vor lig fast le ge kri se, 
min ner Her man sen om be tyd nin gen av en 
vel lyk ket fast le ge ord ning.

– Fast le ge ord nin gen kjen ne teg nes av høy 
til gjen ge lig het for pa si en te ne. Le ger som 
be hand ler og sor te rer for at sy ke hu se ne  
kan pri ori te re de som tren ger det mest, 
sik rer hele be folk nin gen til gang til me di-
sinsk eks per ti se i hele lan det. Dett e er unikt. 
Po li ti ker ne har nå inn sett al vo ret i si tua sjo-
nen, men det er fort satt ikke sam svar mel-
lom ord og hand ling, sier Ma rit Her man sen.

Fol ket pri ori te rer hel se
Det er tred je gang hel se po li tisk ba ro me ter 
gjen nom fø res. Et gjen ta gen de møns ter  
i un der sø kel se ne er at be folk nin gen er for-
nøyd med hel se per so nel let. Folk skil ler 
mel lom det po li ti ker ne gjør, og det de  
an satt e gjør in nen for de ram me ne de har. 

Ma jo ri te ten av res pon den te ne er også for-
nøyd med det nors ke hel se ve se net. Hele 
73 pro sent av be folk nin gen utt ryk ker høy  
og sta bil til freds het.

Sam ti dig vi ser un der sø kel sen at sta dig 
fle re ser på opp ga ve ne i hel se sek to ren som 
en av våre stør ste ut ford rin ger i åre ne som 
kom mer. I tråd med om stil lings de batt en  
i det po li tis ke ord skif tet, har be folk nin gen 
fått med seg de frem ti di ge ut ford rin ge ne  
for Norge: Vi blir fle re og le ver len ger, ol je-
inn tek te ne av tar, pen sjons- og hel se ut gif te ne 
øker, sam ti dig som vi blir fær re yr kes ak ti ve 
som skal fi nan si e re vel ferds go de ne. Dett e er 
tro lig år sa ke ne til at hel se og om sorg ryk ker 
opp fra tred je til and re plass med 36 pro-
sent. Inn vand ring og in te gre ring be hol der 
for fjer de år på rad før s te plas sen over hva 
be folk nin gen me ner er Nor ges stør ste  
ut ford ring.

Be folk nin gens økte opp merk som het  
på hel se og om sorg gjen spei les også  
i vel ger nes pre fe ran ser for hva po li ti ker ne 
bør pri ori te re i åre ne frem over. Hel se er  
den sam funns sek to ren fol ket me ner bør  
ha før s te pri ori tet på stats bud sjett e ne  
i åre ne frem over.

MAT TIS DAHL ÅMOTS BAK KEN
mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

PRIORITERER HELSE: Helse er den samfunnssektoren folket mener bør ha førsteprioritet på statsbudsjettene i årene 
fremover. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
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Hjertelig velkommen til ditt hus!

Annethvert år er Soria Moria vert- 
skap for landsstyremøtene. I år 
kan de igjen ønske Legeforeningen 
velkommen. Direktør Marie Rolf-
Wærstad ser frem til å ta imot 
landsstyredelegater og gjester.

– Hva betyr det for dere å være vertskap for 
landsstyret?

– Landsstyremøtet er det morsomste møtet 
vi har. Da er hotellet fylt nesten bare av leger. 
Det blir en helt spesiell atmosfære på huset 
når Legeforeningen er her. Vi føler at vi er en 
del av foreningen og setter stor pris på å få 
anledning til å ta imot gjester fra Legefor- 
eningen Vi ønsker å være et utvidet hjem  
for legene og at de skal få følelsen av at de 
kommer hjem når de er hos oss.

Denne tankegangen forsøker vi også  
å få inn i personalordningen. Vi ønsker at 
alle ansatte skal ha samme engasjement  
for, og grunnleggende kunnskaper om, 
Soria Moria. Det er viktig at de har med  
seg historien. Alle nyansatte må derfor  
gjennomgå et kurs som ender opp med  
en eksamen.

– Eksamen?

– Ja, de skal vise at de kjenner historien  
og dermed kunne yte best mulig service.  
Det blir mer forpliktende med et eksamens-
bevis.

– Du har vært administrerende direktør her 
siden 2006 og var økonomisjef i tre år før det. 
Det tyder på at du trives i jobben. Hva er det 
beste med Soria Moria?

– Jeg trives veldig bra. Det er noe med stem-
ningen og beliggenheten – vi er i Oslo, men 
samtidig i naturen. De senere årene har vi jo 
også hatt en total renovering av huset. Det 
fremstår nå åpnere og mer moderne. Det er 
et flott hus å forvalte.

Jeg setter også stor pris på å møte alle 
legene, både etablerte og fremtidige leger. 
Når vi har medisinstudentene her prøver 
alle på huset å komme i tale med dem, 
fortelle litt om huset og oppfordre dem til  
å bruke oss så ofte som mulig. Det er viktig 
at også studentene kjenner at Soria Moria  
er deres hus. 

– Dere trenger vel en stor stab for å holde  
i gang alle aktiviteter?

– Vi har 65 dyktige og engasjerte ansatte. Vi 
har god kontinuitet i staben og mange har 
vært her veldig lenge. Det er veldig hyggelig 
å se at de ansatte trives og tar vare på huset. 
Vi har også fokus på lærlinger og har i dag 
lærlinger i de fleste funksjoner. Vi mener  
det skal lønne seg å ta en fagutdanning og 
ønsker derfor å gi dem et godt grunnlag for 
videre karriere.

– Soria Moria ligger jo langt fra Oslo sentrum. 
Hvordan er belegget?

– Vi har et stabilt antall romdøgn. Legefor- 
eningen er vår største kunde når det gjelder 
kurs og konferanser, men vi har også en 
rekke offentlige og private kunder og også 
interesseorganisasjoner. Kurs- og konferanse-
aktiviteten er relativt stabil. Etter hvert har 
vi også fått langt flere fritidsgjester slik at vi 
nå har flere bein å stå på. Gjestene setter pris 
på nærområdet. Mange benytter anlednin-
gen til å trimme – i naturen eller i bassenget. 
Vi har jo også en rekke idrettsutøvere som 
gjester, blant annet i forbindelse med World 
Cup. I 2011 bodde alle de norske utøverne 
her under Ski-VM.

Men vi skulle gjerne hatt enda flere større 
arrangementer for Legeforeningen. Da vi 
hadde Primærmedisinsk uke her fikk vi vir- 
kelig vist hva vi er gode for. Da sydet hele 
huset av aktivitet med nærmere 1 000  
besøkende leger i løpet av uken. Dessverre  

er dette arrangementet nå blitt for stort  
for oss.

– I løpet av de 35 årene som har gått siden 
Soria Moria ble innviet har det skjedd store 
forandringer både med huset og omgivelsene. 
Den gang var det svært få boliger her oppe –  
i dag pågår det mye byggevirksomhet. Vises 
det på besøket?

– Vi merker at det bor flere mennesker  
i området. Mange bruker oss til å markere 
begivenheter som bryllup, konfirmasjon  
og dåp. Svært mange ønsker å arrangere 
bryllup i Askeladdens hus som ble innviet  
i 2003. Mange av Legeforeningens medlem-
mer markerer også små og stor begiven- 
heter hos oss, som doktormiddager, kullfes-
ter m.m. Alle Legeforeningens medlemmer 
er hjertelig velkomne til oss. Vi har mange 
gode medlemstilbud og siden 2017 har vi 
også åpent hele sommeren.

– Til sist – hva vil du si til landsstyredelegatene 
som kommer til Soria Moria for første gang?

– Hjertelig velkommen til ditt hus! Vi gleder 
oss til å ta imot dere. Huset er klart og her 
skal alt være i gode hender.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

STOLT AV HUSET: Marie Rolf-Wærstad ved bysten av Soria Morias «far og fødselshjelper» – Legeforeningens 
generalsekretær gjennom 27 år, Odd Bjerke. Foto: Lise B. Johannessen
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Hjertesykdom og tobakk på Verdens tobakksfrie dag

Det har skjedd mye på tobakks- 
fronten siden WHOs medlemsland 
vedtok å opprette en antirøykedag 
i 1987. Målet med dagen er å skape 
oppmerksomhet om helseskadene 
og risikoen som følge av nikotin- 
bruk.

Torsdag 31. mai markeres Verdens tobakks- 
frie dag for 30. gang i Norge.

Årets tema er «Tobacco and heart disease». 
Kampanjen setter søkelyset på bruk av tobakk 
og hjerte- og karsykdommer, inkludert slag 
– sykdommer som er blant verdens hyppig-
ste dødsårsaker.

Kampanjen vil også se på hva enkelt- 
mennesker og styresmakter kan gjøre for  
å redusere risikoen for sykdom som følge  
av tobakk. Den har også som mål å fremme 
globale initiativ og muligheter for å hånd-
tere tobakkepidemien og dens innvirkning 
på folkehelsen.

På verdensbasis dør årlig mer enn sju 
millioner mennesker som følge av tobakks-
bruk. 900 000 av disse er ikke-røykere som 
dør som følge av passiv røyking. Mer enn 
80 prosent av de en milliard røykerne  
i verden lever i lav- og mellominntektsland.

Positiv trend i Norge,  
men økt snusbruk bekymrer
I Norge er trenden at stadig færre røyker.  
I 2017 var antall dagligrøykere mellom 16  
og 74 år nede i 11 prosent.

– Dette er veldig positivt og en gledelig 
utvikling, sier president i Legeforeningen 
Marit Hermansen.

Hun er imidlertid bekymret for det økte 
antallet snusere, særlig sett i lys av at svært 
mange av de som snuser er ungdom. Mens 
antall personer som røyker i Norge blir sta- 
dig færre, har bruken av snus steget kraftig 
de senere årene. I 2017 snuste 12 prosent av 

befolkningen. Aldri tidligere har det vært 
flere snusere enn røykere. Snusbruk påvir-
ker hjerte- og karsystemet, kan gi større 
dødelighet for de som allerede har hjerte-
sykdom, øker faren for fosterskade og død-
fødsel, og gir skader på tannkjøtt og tenner.

Til tross for at det har blitt færre daglig- 
røykere de siste årene, har av-og-til-bruken 
ligget relativt stabilt på rundt ti prosent. 
Mange er «dobbeltbrukere» av snus og røyk. 
En stor andel av de som klarer å slutte  
å røyke ser ut til å fortsette med snus, og det 
er også flere som begynner rett på snus.

Ønsker forbud mot kjøp av 
tobakksprodukter
Overgang til e-sigaretter brukes som en måte 
å slutte å røyke, men har på samme måte 
potensiale for å rekruttere nye brukere.

– For hindre rekrutteringen av nye genera-
sjoner tobakkbrukere bør myndighetene få 
på plass en forpliktende plan for et tobakks-
fritt samfunn, mener Legeforeningen.

Planen bør innebære gradvis innføring  
av et forbud mot å kjøpe alle typer tobakk. 
Forbudet bør inkludere all tobakk, også snus 
og e-sigaretter.

Foreslår flere tiltak
Legeforeningen har nylig revidert et policy-
notat om tobakk med tittelen Fjern tobakken 
(1).

I notatet pekes det på at røyking er den 
risikofaktoren som fører til flest dødsfall 
blant nordmenn under 70 år. Foreningen 
mener følgende tiltak bør iverksettes:

• Etablere en forpliktende plan for et 
tobakksfritt samfunn

• Utvide røykeforbudet til flere offentlige 
steder og forby røyking i bil

• Fjerne taxfree-ordningen
• Begrense antall utsalgssteder og inn-

føre en kommunal bevillingsordning
• Forby smakstilsetninger
• Øke avgiftene på røyk og snus, og øre-

merke avgiftene til tiltak som begrenser 
tobakksbruk

• Sikre god oppfølging av tobakkbrukere 
i helsetjenesten, spesielt risikogrupper

• Finansiere medisiner mot tobakks- 
avhengighet gjennom blå resept

• Regulere kontakten mellom myndig- 
hetene og tobakksindustrien

Flertall for et tobakksfritt samfunn
I Helsepolitisk barometer som ble presen-
tert 11. april, mener 60 prosent at Norge bør 
bli et tobakksfritt samfunn innen 2025 – det 
gjelder både snus og røyk.

– Legeforeningen jobber for å oppnå et 
helt tobakksfritt samfunn, og dette er svært 
gledelige tall, sier Marit Hermansen.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

LITTERATUR
1 Fjern tobakken (Nr. 2/2018): https://legeforeningen.

no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/ 
policynotater/Policynotater-2018/RØYKFRI: Oppfordrer til å stumpe røyken for hjertet.  

Foto: Colourbox

TOBAKKSFRITT: Legeforeningen foreslår å utvide røykeforbudet til flere offentlige steder. Foto: Colourbox
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Choosing Wisely  
har kommet til Norge

Legeforeningen jobber med en 
norsk versjon av den internasjonale 
kampanjen Choosing Wisely. I den 
anledning samlet nylig en rekke 
interesserte seg i Oslo for å høre  
og lære mer.

Choosing Wisely startet opprinnelig i USA  
i 2012. Formålet var å redusere unødvendig 
utredning og behandling av pasienter gjen-
nom to hovedgrep. Det første var at fag- 
miljøene selv diskuterer og kommer frem  
til såkalte anbefalinger. Disse fungerer som  
en type sjekkliste som legen konfererer,  
før man eventuelt iverksetter oppfølgende 
utredning eller behandling.

Vektlegger dialog mellom lege og pasient
Det andre grepet tar for seg kommunikasjo-
nen mellom legen og pasienten. Tanken er 
at en bedre og mer formålsnyttig dialog om 
de mulige veivalgene, kan bidra til å unngå 
valg som ikke er til medisinsk nytte for 
pasienten.

For å legge til rette for en slik dialog tar 
kampanjen utgangspunkt i fire pasient-
spørsmål, som gjør det mulig for lege og 
pasient å ha en grundigere diskusjon. Ett 
eksempel på de fire pasientspørsmålene er: 
Trenger jeg virkelig denne utredningen/ 
behandlingen?

I Norge vil «Gjør kloke valg» være basert 
på de samme prinsippene. Visepresident 
Christer Mjåset ønsket i den anledning mer 
enn hundre representanter fra de fagmedi-
sinske foreningene, andre helseprofesjoner, 
helsemyndigheter og andre velkommen til 
en hel dag viet Choosing Wisely.

Ikke for mye, ikke for lite
– Det handler om å gi pasientene riktig 
behandling, ikke for mye og ikke for lite, 
oppsummerte statssekretær i Helse- og 
omsorgsdepartementet, Anne Grethe  
Erlandsen, under sitt åpningsinnlegg.

Sammen med president Marit Herman-
sen, var statssekretæren invitert til offisielt  
å åpne konferansen.

Invitert til konferansen var også kampan-
jens internasjonale koordinator og leder for 
Choosing Wisely i Canada, dr. Wendy Levin-
son. Levinson har vært en viktig drivkraft 
når det kommer til å få spredd budskapet 
for den internasjonale scenen. Til forsam- 
lingen delte Levinson det hun har lært etter 
å ha jobbet med kampanjen i fire år.

– Det handler om kulturendring. Vi snak-
ker ikke bare om at kulturen i samfunnet 
må endres, men også legens måte å tenke 
på, fortalte Levinson.

Hun la frem gode resultater fra innsatsen 
i Canada, men poengterte at dette er et 
arbeid som krever tid og tålmodighet.

Lanseres i høst
I forbindelse med konferansen var det lagt 
opp til en egen workshop for de fagmedi-
sinske foreningene som lot seg inspirere til  
å delta i kampanjen. Flere fagmedisinske 
foreninger i Legeforeningen er allerede ferdig 
med sine forslag til anbefalinger. Andre for-
eninger er godt i gang med prosessen.

Den offentlige lanseringen av «Gjør kloke 
valg», med egen nettside, finner sted først-
kommende høst.

DANIEL WÆRNES
daniel.waernes@legeforeningen.no
Samfunnspoltisk forening
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GJØR KLOKE VALG: Dr. Wendy Levinson, Choosing Wisely, Canada, i samtale med Christer Mjåset og statssekretær Anne 
Grethe Erlandsen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
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Faglige medarbeidere

Tidsskriftets faglige medarbeidere representerer ulike medisinske 
spesialiteter og fagområder. De benyttes ved behov for medisinske 
råd, kommentarer og vurderinger, blant annet ved fagfellevurdering 
av vitenskapelige manuskripter. Mer informasjon om deres bakgrunn 
finnes på www.tidsskriftet.no
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