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Norges mest komplette oversikt 
over ledige legejobber

legejobber.no

Her finner du ledige stillinger i offentlig og privat 
sektor, i alle helseforetak og kommuner i Norge.

Få varsling på e-post om nye, relevante jobber. 

Lærdommer fra 
covid-19-pandemien
SIDE 847, 884, 908, 916

Livsstilsendringer for unge 
med alvorlig fedme
SIDE 901

Er disputaser på engelsk 
mer inkluderende? 
SIDE 866

Når mat er vanskelig
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Vi har ledig kapasitet!
Henvis pasienten din til en av våre avdelinger!

Offentlige avtaler*

• Bildediagnostikk (MR, CT, røntgen og ultralyd)

• Prostatadiagnostikk (transperineal biopsi)

• Ortopedi

• Plastikkirurgi

• Øre-nese-hals

• Urologi

• Fordøyelsessystemet

• Karkirurgi

• Kardiologi

Flere detaljer på aleris.no/offentlige-avtaler

Ingen ventetid for 
pasienten

Korte svartider til deg 
som henviser

* Pasienter betaler kun egenandel ved offentlig avtale.
Henvisninger kan sendes elektronisk via Norsk Helsenett.
www.aleris.no

Medisinsk ansvarlig: Naeem Zahid
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Overvekt og spiseforstyrrelser
Overvekt og fedme er alvorlige helseproble
mer og er vanskelige å behandle. Et tverr
faglig behandlingsopplegg med vekt på 
livs stilsendringer for barn og ungdom med 
alvorlig fedme viste moderate endringer  
i kroppsvekt og kroppssammensetning  
etter ett år, men det var store individuelle 
forskjeller.

En allmennlege kan ha få pasienter med 
spiseforstyrrelser og vansker med å etablere 
gode relasjoner til slike pasienter i en pres
set arbeidshverdag. Dette kommer frem i en 
kvalitativ studie med allmennleger i Nord
Norge.
SIDE 897, 901

Lærdommer fra covid-19-pandemien
Pasienter med covid19 kan ha negative 
nasofarynksprøver tidlig i sykdomsforløpet. 
Sammenliknet med årene 2017 – 19 gikk 
 antall registrerte tilfeller av meldepliktige 
smittsomme sykdommer i Norge kraftig 
ned under den første fasen av pandemien.

Norge var ikke godt nok forberedt på en 
pandemi, skriver tre sykehusleger. Antall 
intensivplasser må økes, intensivmedisin 
må styrkes som fagområde, og trening for 
en ny pandemi må gjøres obligatorisk ved 
alle sykehus. Globalt truer koronapande
mien barns helse. Tiltak som kan bremse 
smitte, kan føre til mindre vaksinering,  
sult og mangel på helsetjenester.
SIDE 847, 884, 908, 916

Disputas, eksamen  
og digital undervisning
Er doktorgradsdisputaser på engelsk mer 
inkluderende og mindre eksklusive enn 
disputaser på norsk? Hvordan tester man 
medisinstudenters kunnskaper og ferdig
heter? Hvilke eksamensformer og oppgave
typer er best?

Ved stengningen av universitetene i mars 
ble undervisningen lagt om og gjort digital, 
og medisinstudentenes hverdag endret seg 
dramatisk. Vil dette svekke studentenes 
kliniske ferdigheter?
SIDE 866, 890, 926

På fantasiens vinger

Ambisiøse ITplaner med påfallende fantasifulle navn, men uten 
påfallende realitetsforankring, ser ut til å være en slags morbid 
regel i helsevesenet: «Mer helse for hver bIT» het den første nasjo
nale ITplanen fra 1997. Den slo fast at innen år 2000 skulle helse
vesenet stort sett være papirfritt, og at informasjonen skulle flyte 
sømløst og elektronisk mellom aktørene. Siden har, i tur og orden, 
storslåtte nasjonale planer som «Si @!» fra 2003, «S@mspill 2007» 
fra 2004 og «Samspill 2.0» fra 2008 alle lovet varianter av samme 
sømløse helsevesen, foreløpig som kjent til liten nytte.

Men nå skal det dristige prosjektet «Akson», ledet av Direktoratet 
for ehelse, endelig løse det hele. Dette er «et konsept for helhetlig 
samhandling» mellom fastleger, NAV, barnevern, sykehjem og 
 «digitale løsninger i hele HelseNorge». For å bidra med sin del  
av regningen krever regjeringen at tilstrekkelig mange kommu
ner signerer en intensjonserklæring om støtte innen 1. juli 2020. 
Gigantprosjektet bygger på en visjon fra 2012 og skal tas fullt  
i bruk først i 2030. Kostnaden beregnet til sånn cirka 22 milliarder 
– noe som gjør det samfunnsøkonomisk lønnsomt først fra 2037. 
Og navnevalget er igjen påfallende fantasifullt. Historien viser at 
lite kan gå galt med et slikt utgangspunkt.
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FORSIDE

Illustrasjon © Ashkan Honarvar

Mat er ikke bare næring. I det første måltid 
ved mors bryst smelter alle sanser sammen 
– i barnets første opplevelse av total nytelse 
og ro. Senere er mat fellesskap, glede, til-
fredsstillelse og lyst. Mat er følelser. Men  
mat kan også være ensomhet, skam og 
sinne. I ICD-11 har overspising for første gang 
fått egen diagnosekode. Lidelsen kjenneteg-
nes av episoder med stort matinntak etter-
fulgt av skam og selvforakt. Spiseepisodene 
foregår alene, og ofte om natten. De fleste 
snakker aldri med noen om spiseforstyrrel-
sen sin.

Forsideillustrasjonen er laget av Ashkan 
Honarvar. Mer av hans arbeid kan du se her: 
https://ashkanhonarvar.com
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FR A REDAKTØREN

Li sens til å leve

LIT TE RA TUR
1 Olivarius K. The dan ger ous hi sto ry of immunoprivilege. New York Times 

12.4.2020.  Lest 24.5.2020.
2 Re gje rin gen. Tids plan for ned byg ging av til tak. Sist opp da tert 7.5.2020.   

Lest 24.5.2020.
3 Folkehelseinstituttet. Opp føl ging av nær kon tak ter, ka ran te ne og hjem me  iso le

ring – råd til hel se per so nell.  Lest 24.5.2020.
4 Phe lan AL. COVID19 im mu ni ty pass ports and vac ci na tion certificates: scientific, 

equi table, and le gal challenges. Lan cet 2020; 395: 1595 – 8. 

5 «Im mu ni ty pass ports» in the con text of COVID19. WHO 24.4.2020.  Lest 
24.5.2020.

6 Persad G, Ema nu el EJ. The ethics of covid19 im mu ni tybased licences («Im mu 
nity pass ports»). JAMA 2020; 323. 

7 Kofler N, Bay lis F. Ten rea sons why im mu ni ty pass ports are a bad idea. Nature 
2020; 581: 379 – 81. 

8 Bjør ke CN, Nor li S, Gom næs H. Fle re vil ta ko ro natest for å slip pe har ry han del
ka ran te ne. NRK 16.5.2020.  Lest 24.5.2020.

Per so ner som har vært smit et med covid-19, slip per 
ka ran te ne et er smit e eks po ne ring el ler uten lands -
opphold. Det er en for nuf tig for skrift, men den bør ikke 
bli et før s te skrit mot dis kri mi ne ring på grunn lag av 
im mu ni tet.

En gang i 1830åre ne kom den tys ke im mi gran ten Gus tav Dresel til 
New Orleans og søk te jobb som bok hol der. Det fikk han ikke. Han 
had de ikke hatt gul fe ber, syk dom men som i lø pet av 1800tal let 
ram met byen med 22 epi de mi er og drep te om kring 150 000 men
nes ker (1). Som et al ter na tiv til and re smitt e vern til tak sør get den 
rike, hvi te de len av be folk nin gen for at kun de som had de hatt gul 
feber, fikk ta ar beid, teg ne livs for sik ring og bo sett e seg fritt. Fatt i ge 
folk som des pe rat søk te ar beid, sør get selv av og til for å bli smitt et, 
selv om sann syn lig he ten for å dø var 50 %.

I Norge dem pes nå (mai 2020) til ta ke ne mot spred ning av 
 covid19. Det gis «unn tak fra ka ran te ne plik ten i seks må ne der for 
per so ner som kan do ku men te re gjen nom gått in fek sjon med sars
CoV2» (2). Fore lø pig an be fa les kun RTPCR (rever se tran scrip tion 
polymerase chain re ac tion), alt så test for sel ve vi ru set, og der med 
ikke tes ter som på vi ser an ti stof er ett er gjen nom gått in fek sjon (3).

Et slikt unn tak gir me ning. Hvis man an tar at en per son ikke kan 
smitt es, er det lite hen sikts mes sig å nek te ved kom men de å gå på 
jobb, rei se, tref e ven ner el ler på an net vis leve så nor malt som 
 mu lig i en unor mal tid. Og det er vel mi le vis mel lom et lo gisk 
 unn tak og en to hund re år gam mel his to rie fra en sør stat i USA?

Kan skje, men noen land vil gå len ger: I Stor bri tan nia, Tysk land  
og USA dis ku te res inn fø ring av så kal te im mu ni tets pass. Inn byg ge re 
som tes ter po si tivt for an ti stof er mot sarsCoV2, skal få et pass som 
gir bre de fri tak fra smitt e be gren sen de re strik sjo ner (4). Ver dens 
hel se or ga ni sa sjon har ad vart mot ord nin gen, først og fremst for di 
im mun re spon sen mot vi ru set ikke er godt nok kjent, og an ti stof 
teste ne ikke har til strek ke lig va li di tet (5). For fatt er ne av en etisk 
ana ly se pub li sert i JAMA hev der at slike pass el lers er etisk for svar 
lige (6): En ord ning som be gren ser smitt e fore byg gen de til tak til kun 
å gjel de dem som fak tisk kan ut gjø re en hel se fa re for and re, er for
en lig med et «mins te re strik tivt prin sipp», der den en kel tes fri het 
ikke hem mes i stør re grad enn nød ven dig. For fatt er ne sam men lik
ner im mu ni tets pas se ne med ser ti fi ka ter for bil kjø ring og yr ker der 
det stil les sær li ge krav til ut øve rens hel se for di and res el lers kan 
være tru et (for eks em pel fly ve re) (6). Når sam fun net sten ges, kan 

per so ner med im mu ni tets pass li ke vel gå på re stau ran ter, tre nings
sent re og kon ser ter, og der med sør ge for at and re kan tje ne pen ger, 
og at skatt e pen ger kre ves inn. Ar beid som kre ver nær kon takt med 
sår ba re grup per, kan for be hol des dem som ikke kan smitt e and re.

Mot stan den er mas siv: Skal vi få et sam funn der man de ler inn 
be folk nin gen i de over og underpriviligerte, den ne gan gen ikke på 
grunn lag av re li gi on, hud far ge el ler et ni si tet, men på grunn lag av 
en blod prø ve som fri tar deg fra re strik sjo ner and re må finne seg  
i (4, 7)? Hva vil folk gjø re for å opp nå en slik sta tus? Vil ord nin gen 
opp munt re fris ke per so ner til å la seg smitt e el ler skaf e seg fals ke 
pass (7)? Kan skje ikke i land som Norge, der vel ferds sta ten er et av  
de vik tig ste kor te ne vi har mot vi ru set. Men i land der val get står 
mel lom å ikke kun ne brød fø bar na sine og å gjen nom gå en vi rus 
infek sjon som sann syn lig vis vil gå bra, er si tua sjo nen selv sagt en 
an nen. Og i en ver den der det mes te kan kjø pes for pen ger, vil det 
lett etab le res et il le galt mar ked for do ku men ter som sik rer inn tekt 
og per son lig fri het (3, 4, 7).

Som et mi ni mum for å hind re at en type im mu ni tets pass ikke 
fø rer til ytt er li ge re mar gi na li se ring av sår ba re og fatt i ge, må for ut
set nin gen for å for skjells be hand le de im mu ne og de and re være  
et gra tis og lett til gjen ge lig testt il bud. Det kre ver en ka pa si tet som  
er langt stør re enn den de al ler fles te land har i dag. Så langt ser  
det dess uten ut til at det er alt for få im mu ne til å dekke be ho vet for 
an satt e i sy ke hjem el ler sett e sær lig sving i øko no mi en (7).

Når, el ler hvis, en vak si ne kom mer, blir si tua sjo nen en an nen. En 
trygg vak si ne som til bys alle, åp ner mu lig he ten for å kre ve vak si na
sjons sta tus for å kun ne ut fø re vis se ty per ar beid el ler krys se lan de
gren ser. I mel lom ti den bør do ku men ta sjon for gjen nom gått in fek
sjon ut ste des med for sik tig het. I Norge er på gan gen al le re de stor 
for di man ge øns ker å dra til Sve ri ge for å hand le (8). Hvis in sen ti 
vene blir ster ke re enn bil lig kjøtt og god te ri, kan vi kom me i en 
si tua sjon få had de for ut sett, og in gen had de øns ket seg.

RAGN HILD ØRSTAVIK
ragnhild.orstavik@tidsskriftet.no
er as si ste ren de sjef re dak tør i Tids skrif tet. Hun er dr.med.  
og har en bi stil ling som fors ker ved Folkehelseinstituttet.
Foto: Ei nar Nilsen

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no

«Skal vi få et sam funn der man de ler inn 
 befolk nin gen i de over- og underpriviligerte 
på grunn lag av en blod prø ve?»
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Tren ger vi frem de les pride?

LIT TE RA TUR
1 Hel se di rek to ra tet. Kjønns in kon gru ens (Hø rings ut kast).  Lest 20.5.2020.
2 Mal te rud K, Bjorkman M. The in vi sib le work of closeting: A qual i ta tive study 

about strat e gies used by lesbian and gay per sons to con ceal their sexual ori en 
tation. J Ho mo sex 2016; 63: 1339 – 54. 

3 An ders sen N, Mal te rud K. Sek su ell orien te ring og le ve kår. Bergen: Uni Hel se, 
2013.  Lest 20.5.2020.

4 Cole man E, Bockting W, Botzer M et al. Stan dar der for be hand ling og hel se 

 om sorg for trans sek su el le, trans per so ner og per so ner som ikke er kjønns
normative. The World Professional As so cia ti on for Transgender Health.  Lest 
20.5.2020.

5 Meyer IH. Prej u dice, so cial stress, and men tal health in lesbian, gay, and bisexual 
populations: con cep tu al is su es and re search ev i dence. Psychol Bull 2003; 129: 
674 – 97. 

Prideparaden fei er gjen nom ga te ne (i år di gi talt), det er 
ju bel og fest. Er ak sept og ret ig he ter for les bis ke, ho mo
fi le, bi fi le og trans per so ner opp nådd, el ler har vi frem de
les et styk ke å gå?

Mye er opp nådd gjen nom de siste 70 åre ne med ho mo po li tisk kamp 
i Norge: Ho mo fi le og les bis ke be gyn te å or ga ni se re seg i 1950. I 1972 
ble straf e lo ven mot ho mo sek sua li tet opp he vet, og i 1982 ble ho mo
fi li fjer net som syk doms dia gno se. I 1993 fikk les bis ke og ho mo fi le 
par rett til å inn gå re gist rert part ner skap og i 2008 kom en fel les 
ek te skaps lov for ho mo fi le og he te ro fi le par. Det ble åp net opp for 
adop sjon. I 2016 kom lo ven om rett en til end ring av ju ri disk kjønn, 
og Kir ke mø tet sa ja til li ke kjøn net ek te skap. Pa ral lelt med dis se 
hen del se ne kom øken de ju ri disk be skytt el se. Det siste er en egen lov 
fra 2013 med for mål om å frem me li ke stil ling uav hen gig av sek su ell 
orien te ring, kjønns iden ti tet og kjønns utt rykk. I 2020 kom mer Hel se
di rek to ra tets na sjo na le fag li ge ret nings lin je for hel se hjelp til per so
ner med kjønns in kon gru ens (1). Den ne in ne bæ rer en vik tig kurs
end ring for sy net på og even tu ell be hand ling av kjønns dys fo ri. 
Trans sek sua lis me er ikke len ger en psy kia trisk syk dom, men ka te go
ri se res nå som en na tur lig del av mang fol det in nen sek su ell hel se  
og kjønns iden ti tet.

Så hva ro per vi ett er i pa ra de ne våre? Er det ikke nok nå?
I 2017 kun ne man mel de seg til å gå i pa ra den un der Oslo pride på 

veg ne av men nes ker som ikke selv kun ne el ler ville gå der. Men nes
ker som lev de skjult, send te inn kor te his to ri er om hvor for de ikke 
kun ne del ta i pa ra den, del ta ker ne gikk med små pla ka ter med 
 på skrift «jeg går for ...». Det kom inn man ge hund re his to ri er. Man ge 
for tal te at de ikke ville være åpne om sin sek su el le orien te ring el ler 
kjønns iden ti tet for di de fryk tet å bli av vist, ut støtt el ler sett ned på 
av sine nær mes te. De had de hørt ven ner el ler fa mi lie snakke ned set
ten de om ho mo fi le el ler trans per so ner, noen had de blitt klart for talt 
at de ville bli kas tet ut hjem me fra om de ikke slutt et å være el ler vise 
seg som ho mo fil, bi fil el ler trans per son. En del var redd for at for 
eldre ne ville få pro ble mer i sin om gangs krets, and re skam met seg 
over seg selv. For noen var det helt ute luk ket å være åpen, and re 
skjul te sin sek su el le orien te ring kun på jobb. Noen kom fra land der 
ho mo fi li «ikke fin nes» el ler ut lø ser døds straf.

For tel lin ge ne er i tråd med fun ne ne i et norsk, kva li ta tivt forsk
nings pro sjekt pub li sert i 2016 (2). Stu di en vis te at skju ling av sek  suell 
orien te ring – ofte kalt å være i ska pet – ikke er noe man be stem mer 
seg for å gjø re el ler ikke gjø re en gang for alle. Det er en sam le be teg

nel se for for skjel li ge hand lin ger og stand punkt med vidt  va ri e ren de 
inn hold og me ning, en dag lig hånd te ring av (u)synlighet hos nær 
sagt alle med en ikkehe te ro fil iden ti tet i Norge i dag. En norsk lands 
dekken de be folk nings ba sert un der sø kel se fra 2013 vis te at de fles te 
les bis ke, ho mo fi le og bi fi le fø ler be hov for å skjule sin sek su el le 
orien te ring (3). Kun rundt 40 % av del ta ker ne skjul te ald ri sin sek 
suelle orien te ring. 60 % av ho mo fi le menn og les bis ke kvin ner og  
kun 15 % av bi fi le menn og kvin ner var åpne om dett e med sin fast 
lege.

Å være ikkekjønnsnormativ hand ler om mang fold og ikke om 
psy ko pa to lo gi el ler av vik (4). Ver dens hel se or ga ni sa sjon (WHO) har 
tatt kon se kven sen av in ter na sjo nal kon sen sus og flytt et kjønns iden
ti tets spørs mål fra ka pitt e let «Psy kis ke li del ser og ad ferds for styr rel
ser» i ICD10 til «Til stan der re la tert til sek su ell hel se» i ICD11. Med det 
aner kjen nes et skifte fra å se kjønns iden ti te ten som for år sa ket av 
psy kisk syk dom til å aner kjen ne et mang fold av uli ke kjønns iden ti
te ter og utt rykk som nor mal va ria sjon av men nes ke lig na tur. Li ke
vel er fa rer trans per so ner at hel se ve sen og be hand le re hol der fast 
ved eld re opp fat nin ger og ikke tar inn over seg opp da tert kunn skap 
og nye ret nings lin jer.

Å stå uten for fel les ska pet kan gi psy kisk uhel se. Mi no ri tets stress er 
den til leggs be last nin gen in di vi der fra stig ma ti ser te grup per ut set
tes for på grunn av sin mi no ri tets po si sjon (5). Det er godt do ku men
tert at mi no ri tets stress kan gi psy kis ke van s ker, selv mord og rus pro
ble mer (3). Men nes ker har be hov for å bli møtt og sett som den man 
er og slip pe å mø tes med for dom mer el ler nor ma ti ve tan ker om  
hva som ut gjør et godt liv el ler et godt sam liv – også i hel se ve se net.

Det er fort satt ikke nøy tralt el ler en kelt å være an ner le des. Mang
fold, åpen het, aner kjen nel se og re spekt gir stør re rom for alle, uav
hen gig av hva an ner le des he ten be står av. Mang fold kan van ske lig 
aner kjen nes hvis det ikke er gjort syn lig. Der for fort sett er vi å gå –  
for oss alle.
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«Mang fold kan van ske lig aner kjen nes hvis  
det ikke er gjort syn lig»
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Syk dom men covid-19 ram mer i li ten grad barn og ung-
dom. Men de kan bli ofre for at til tak som skal bremse 
pan de mi en, fø rer til svik ten de vak si ne ring, sult og man-
gel på hel se tje nes ter.

Al vor lig for løp av covid-19 fore kom mer i alle ald re, men svært få 
unge dør. Man ge lav inn tekts land har en ung be folk ning. I Af ri ka sør 
for Sa ha ra er halv par ten yng re enn 20 år. For dem er and re trus ler 
mot hel sen langt mer re el le.

Økt vak si na sjons dek ning er blant de vik tig ste år sa ke ne til at dø de-
lig het glo balt før fem års al der ble mer enn hal vert fra 1990 til 2015. 
Over 23 mil li o ner døds fall er unn gått pga. bedre vak si ne ring mot 
mes lin ger (1). I land med mind re ut byg de hel se tje nes ter for ster kes 
ba sis vak si na sjo nen av mas se vak si na sjons kam pan jer. Stør re an sam lin-
ger av men nes ker un der slike kam pan jer kan med fø re smitt e spred-
ning un der epi de mi er. WHO an be fal te der for i mars 2020 stans i mas-
se vak si na sjons kam pan jer i land uten på gå en de ut brudd av mes lin ger 
el ler po lio (2). UNICEF meld te i ap ril at 37 land med høy fore komst av 
mes lin ger av bry ter plan lag te mas se vak si na sjons pro gram i 2020, noe 
som ram mer 117 mil li o ner barn (3). Ut brudd av epi de mi er som kan 
fo re byg ges med vak si ner er der for en åpen bar ri si ko i kjøl van net av 
pan de mi en. Hver dag i 2018 døde 380 barn på ver dens ba sis av mes lin-
ger (1), og ut brudd mel des al le re de fra fle re ste der i Af ri ka (4).

Det er også grunn til å fryk te at be hand ling av van li ge pe dia tris ke 
til stan der svek kes un der pan de mi en, noe som har blitt do ku men-
tert for be hand ling av ketoacidose hos barn og unge i USA og Italia 
(5). Un der ebo la ut brud det i Vest-Af ri ka i 2014−15 var det tro lig langt 
fle re barn som døde av ma la ria enn av ebola grun net sam men brudd 
i hel se tje nes te ne (6). For ven te de kon se kven ser av re du ser te hel se tje-
nes ter i en seksmånedersperiode til si er at dø de lig he ten vil øke med 
10−45 % blant barn un der fem år i lav- og mel lom inn tekts land (7).

Iføl ge Ver dens mat va re pro gram står 135 mil li o ner men nes ker  
i akutt fare for å sulte, over halv par ten av dis se i Af ri ka (8). Ko ro na-
kri sen har på vir ket øko no mi, han del, rei ser og trans port på en måte 
som kan føre til at dett e an tal let dob les. 386 mil li o ner barn le ver  
i eks trem fatt ig dom, og an tal let er es ti mert til å øke med 50 mil li o-
ner som føl ge av pan de mi en (9). For man ge barn er sko le mat den 
tryg ges te til gan gen til er næ ring. Når sko le ne nå er blitt stengt i mer 
enn 180 land, har over 350 mil li o ner sko le barn mis tet dett e dag li ge 
mål ti det (8).

I kri ser er unge jen ter sær lig ut satt. FNs be folk nings fond an slår  
at covid-19-pan de mi en vil føre til en øk ning på fle re mil li o ner til fel-
ler av bar ne ek te skap og uøns ke de svan ger skap (10). For dem som 
blir gra vi de, kan hjel pen bli dår li ge re. Mang len de fød sels hjelp er en 
vik tig år sak til dø de lig het blant fø den de og ny fød te. Dett e kan øke  
i om fang der som pan de mi en trek ker res sur ser vekk fra fød sels om-
sor gen. Am ming er blant de mest eff ek ti ve til ta ke ne for å re du se re 
sped barns dø de lig het (11). Over dre ven frykt for smitt e av ko ro na vi rus 
fra mor til barn kan føre til at fær re vel ger å amme, selv om in ter na-
sjo na le an be fa lin ger klart an be fa ler am ming også om mor er smit-
tet av sars-CoV-2 (12). Det fin nes al le re de eks emp ler på at an be falt 
opp føl ging av ny fød te har blitt ned ska lert av hen syn til smitt e vern 
(13).

For barns hel se glo balt in ne bæ rer pan de mi en en kre ven de ba lan se 
mel lom nytt e av til tak for å be gren se smitt e og ne ga ti ve kon se kven ser 
av inn gri pen de til tak. Pan de mi en tru er med å re ver se re den his to  -
riske fram gan gen i barns hel se. I en FN-rap port sies det: «Barn er ikke 
an sik tet til den ne pan de mi en, men de ri si ke rer å bli blant de stør ste 
of re ne» (14).
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Al ko hol gir en viss be skyt el se mot hjer te in farkt, men 
øker ri si ko en for tid lig død.

Al ko hol, og sær lig vin, har de siste 30 åre ne blit frem he vet som 
be skyt en de mot hjer te- og kar syk dom mer (1–3).

Rå de ne om al ko hol bruk er ba sert på ob ser va sjons stu di er. Vi har 
ikke ran do mi ser te for søk, og tro ver dig he ten av stu di e ne står og 
fal ler med hvil ke mu lig he ter fors ker ne har til å kon trol le re kon fun-
de ren de va riab ler el ler unn gå sy ste ma tis ke feil. I hvil ken grad er  
de som rap por te rer av hol den het, tid li ge re bru ke re som har valgt 
bort al ko hol av syk doms år sa ker, og hvor godt har vi målt al ko hol-
inn ta ket?

Woods og med ar bei de re un der søk te i en me ta ana ly se hvor fa re-
gren sen gikk for al ko hol blant nes ten 600 000 bru ke re i 83 pros -
pekti ve stu di er (4). De vis te at in di vi der som kon su mer te opp til 
100 gram al ko hol i uken (åte en he ter), had de la vest ri si ko for hjer te-
in farkt i for hold til in di vi der med et hvil ket som helst an net inn tak. 
For and re hjer te- og kar syk dom mer fan tes det ikke noe op ti malt 
al ko hol nivå. Et al ko hol inn tak på mer enn åte en he ter i uken var 
as so siert med kor te re le ve tid. For fat er ne kon klu der te med at al ko-
hol bruk ikke har noen fore byg gen de eff ekt på hjer te- og kar syk dom-
mer, med et unn tak, hjer te in farkt, der eff ek ten var slå en de og helt  
i lin je med and re sto re ko hort stu di er, in klu si ve data fra Norge (5, 6). 

Wood og med ar bei de res ar beid er tro lig det beste grunn laget vi har 
for å si noe om sam men hen gen mel lom al ko hol og hjer te- og kar-
syk dom mer. En svak het er at stu di en kon sen tre rer seg om de som 
bruk te al ko hol. For fat er ne had de ikke sat ikke-bru ke re (livs lang 
av hol den het) opp mot bru ke re.

En an nen me ta ana ly se tok for seg den to ta le glo ba le syk doms -
byrden knyt et til al ko hol bruk (7). For fat er ne reanalyserte tid li ge re 
stu di er og ut vik let nye (og bedre) me to der for å be reg ne tilskrivbar 
ri si ko, det vil si den syk doms an de len som kan til skri ves en be stemt 

ri si ko el ler år saks fak tor. De fant en be skyt en de eff ekt av al ko hol 
mot hjer te in farkt og type 2-dia be tes, men den ne ble over skyg get av 
and re, al ko hol re la ter te døds år sa ker. Sagt på en an nen måte: Unn går 
man et hjer te in farkt på grunn av al ko hol bruk, så be ta ler man med 
kreft syk dom og and re kro nis ke li del ser. Det fin nes ikke noe trygt 
al ko hol for bruk når det gjel der å be skyt e seg mot syk dom og død. 
Det e ut sag net må ses i for hold til døds år sa ke nes re la ti ve be tyd ning. 
For fat er ne sier nem lig at al ko hol har en net o be skyt en de eff ekt 
hvis døds år sa ker som hjer te in farkt og dia be tes ut gjør mer enn 60 % 
av de sam le te døds år sa ke ne.

Hjer te in farkt var en do mi ne ren de døds år sak i fle re tiår i vår del  
av ver den. In si den sen økte, og be hand lings til bu det var dår lig. I en 
slik si tua sjon vil en spe si fikk fore byg gen de eff ekt av al ko hol være  
en hel se brin gen de fak tor i be folk nin gen. Der som ri si ko en for hjer te-
in farkt går ned i be folk nin gen (av and re år sa ker enn mer al ko hol), 
vil den be skyt en de eff ek ten av al ko hol i be folk nin gen bli la ve re. 
Men alle de helsenegative eff ek te ne av al ko hol vil være de sam me.

Det e be ly ses av Romelsjö og med ar bei de re, som så på sam men-
hen gen mel lom al ko hol for bruk og død hos svenske re krut er som 
ble fulgt til de var 55 år (8). Den be skyt en de eff ek ten mot hjer te -
infarkt ble mer enn opp veid av and re døds år sa ker.

Al ko hol i så kal te mo de ra te do ser som syv–åte en he ter i uken 
be skyt er mot hjer te in farkt, men jo mind re sann syn lig he ten er for  
å dø av slik syk dom, dess stør re er ri si ko en for and re, al ko hol re la -
terte ska der. Sam ti dig er det ge ne tis ke for skjel ler mel lom folk, og 
ge ne tis ke stu di er an ty der at vis se po ly mor fis mer mo di fi se rer eff ek-
ten av al ko hol (9). Vi går tro lig i ret ning av mer skred der syd de råd, 
men i mel lom ti den er det lave do ser som gjel der.
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«Jo mindre sannsynligheten er for å dø  
av hjerteinfarkt, dess større er risikoen  
for andre, alkoholrelaterte skader»

«Det fin nes ikke noe trygt al ko hol for bruk når 
det gjel der å be skyt te seg mot syk dom og død»
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Gra vi de bør få til bud om ul tra lyd un der sø kel se i 12.–14. 
svan ger skaps uke. Hvis det er økt ri si ko for tri so mi hos 
fos te ret, bør kvin nen til bys non-in va siv pre na tal test.

Ved non-in va siv pre na tal test (NIPT) kan man på vi se trisomier hos 
fos te ret ved en blod prø ve fra den gra vi de. Ge ne tis ke egen ska per hos 
fos te ret av dek kes ved un der sø kel se av cel le frit DNA fra mor ka ken  
i mors blod. Me to den er i Norge god kjent til å tes te fos te rets rhe sus-
type, til kjønns be stem mel se ved al vor lig, ar ve lig kjønns bun det 
syk dom, til å un der sø ke ri si ko for al vor lig, ar ve lig mo no gen syk dom 
og til trisomitesting der som kvin nen har høy ri si ko for å få barn 
med tri so mi 21, 18 el ler 13.

Fos ter dia gnos tikk er re gu lert i for skrif te ne til lov om bio tek no  logi. 
Bare 10 % av de gra vi de får i dag til bud om fos ter di ag nos tisk ul tra lyd-
un der sø kel se i før s te tri mes ter. Mind re enn 60 % av svan ger ska pe ne 
med tri so mi an tas å fore kom me i den ne grup pen. For skrif ten fra 
2017 god kjen te NIPT-test som se kun dær test hos kvin ner med ri si ko  
> 1/250 for å bære et fos ter med tri so mi 21, 18 el ler 13, et er ini tial 
un der sø kel se med kom bi nert ul tra lyd un der sø kel se og blod prø ve, 
så kalt KUB-test. Ny for skrift fra 2020 god kjen ner også NIPT-test hvis 
den gra vi de har an nen in di ka sjon for trisomitesting (1). Li ke vel vil 
mind re enn 5 % av de gra vi de få til bud om NIPT-test.  Man ge gra vi de 
sy nes det er uri me lig at de ikke får det e til bu det i Norge og rei ser 
der for på eget ini tia tiv til ut lan det for å ta tes ten (2).

In gen nors ke la bo ra to ri er ut fø rer NIPT-ana ly ser i dag. Nors ke 
sy ke hus sam ar bei der der for med Karolinska Universitetssjukhuset  
i Stock holm. Det e la bo ra to ri et har kva li tets sik ret egne re sul ta ter og 
fun net en sen si ti vi tet på 100 %, 95 % og 100 % for hen holds vis tri so mi 
21, 18 og 13. Til sva ren de falskt po si tiv rate er 0,08 %, 0,16 % og 0,18 %  
og po si tiv pre dik tiv ver di er 93 %, 50 % og 33 % (Erik Iwarsson, per son-
lig med de lel se). Ver di ene sam sva rer godt med det som er pub li sert 
fra and re land (3, 4). Den po si ti ve pre dik ti ve ver di en kan være lav for 
noen trisomier selv om tes tens sen si ti vi tet er høy og den falskt po si-
ti ve ra ten er lav (4), for di fore koms ten er lav. Falskt po si ti ve re sul ta-
ter skyl des of test mo saikk i mor ka ken. Alle po si ti ve svar må der for 
be kref tes med fos ter vanns prø ve.

Ba sert på al ders for de lin gen av nors ke gra vi de i 2017 er sam let 
es ti mert in si dens for de ak tu el le trisomiene i Norge 0,5 %, til sva -
rende om kring 275 til fel ler år lig ved tes ting i svan ger skaps uke 12. 
Det er uenig het om NIPT-test bør være pri mær- el ler se kun dær test. 

Hvis den ble brukt som pri mær test til alle gra vi de, dvs. rundt 55 000 
hvert år, ville 271 av de es ti mer te 275 til fel le ne bli opp da get, men  
i til legg ville vi for ven te 274 falskt po si ti ve prø ver. Hvis tes ten kun 
til bys ved økt ri si ko for tri so mi (se kun dær test), kan an tal let falskt 
po si ti ve prø ver bli re du sert med om kring 90 %.

NIPT-test er na sjo nal ru ti ne i 14 eu ro pe is ke land, hvor av 12 til byr 
den som se kun dær test (5). Det er uhel dig at kvin ner drar til ut lan det 
for tes ting uten å ha fåt in for ma sjon om tes ten på for hånd. Kva li te-
ten på kom mer si el le tes ter er ukjent, og falskt po si ti ve tes ter kan 
føre til unød ven di ge svan ger skaps av brudd hvis et po si tivt prø ve svar 
ikke blir be kref tet med fos ter vanns prø ve.

Fos ter dia gnos tikk er mye mer enn trisomitesting. Al vor li ge fos ter-
av vik kan dia gnos ti se res med ul tra lyd i før s te tri mes ter (6), så kvin-
ner bør til bys ul tra lyd un der sø kel ser både i før s te og i and re tri mes-
ter. Den beste tids pe ri oden for den ne ul tra lyd un der sø kel sen er 
mel lom svan ger skaps uke 12 og 14. Økt dia gnos tikk kan føre til fle re 
svan ger skaps av brudd, men for de fles te som bæ rer et fos ter med 
al vor lig av vik, vil det være en for del å opp da ge det e tid lig. Ved  
å inn fø re et of ent lig til bud i Norge kan man sik re at alle kvin ner  
får sam me til bud uav hen gig av øko no mi og bo sted. I til legg får 
kvin ne ne in for ma sjon både før og et er tes ting, og re sul ta te ne blir 
kva li tets sik ret. Re sul ta te ne bør også re gist re res i Me di sinsk fød sels-
re gis ter for kva li tets sik ring. Man kan for ven te at sto re de le sjo ner  
og nye mu ta sjo ner snart vil kun ne dia gnos ti se res med stor sik ker-
het ved hjelp av NIPT-test.

Op po si sjo nen i Stor tin get har i mai 2020 fore slåt end rin ger i bio- 
 tek no lo gi lo ven. For hå pent lig vis vil alle nors ke kvin ner få til bud om 
ul tra lyd un der sø kel se i før s te tri mes ter og kvin ner med økt ri si ko for 
tri so mi få til bud om NIPT-test.

Mot at 19.2.2020, god kjent 15.5.2020.

TOR BJØRN MOE EG GEBØ
torbjorn.eggebo@ntnu.no
er sek sjons over le ge ved Na sjo nal be hand lings tje nes te for avan sert in va siv fos ter-
me di sin og pro fes sor ved NTNU.
For fat e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen in ter es se kon flik ter.

«Ved å inn fø re et of fent lig til bud i Norge  
kan man sik re at alle kvin ner får sam me  
til bud uav hen gig av øko no mi og bo sted»
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I Tidsskriftet nr. 7/2020 ble det pub- 
lisert en kronikk av Bjørk og med- 
arbeidere om valproatbehandling 
av fertile kvinner. Her får de et spørs- 
mål fra spesialist i barnepsykiatri 
Trond Velken.

Hva med barn  
som behandles  
med valproat?

Takk for viktig påminning om risiko for 
fosterskade ved bruk av valproat hos gravide 
kvinner. Den relative risikoøkningen for 
autisme, ADHD og lavere IQ-skåre hos barna 
er virkelig urovekkende stor, og valproat-
eksponering står i en særstilling blant ellers 
mange ulike faktorer som kan påvirke fos-
terhjernens utvikling. Det finnes ikke mye 
som gir større relativ risikoøkning enn 
dette. Og altså betydelig større risiko enn  
for andre antiepileptika. Det er som dere 
skriver ikke avklart at det er tryggere med 
slik eksponering mot slutten av svangerska-
pet. Når fosterhjernen tydeligvis tåler slik 
eksponering så dårlig, er det for meg vans-
kelig å finne en logisk begrunnelse for at 
barnehjernen som fortsatt er i betydelig 
utvikling etter fødsel, skal tåle valproat 
bedre. De potensielle skadevirkningene 
berører de store gruppene av vansker som 
jeg møter i min jobb som barnepsykiater,  
og jeg har savnet en tydeligere avklaring  
fra barnenevrologimiljøet på hvorfor man 
ikke har tilsvarende sikkerhetsfokus for 
barn som behandles med valproat som  

man nå har hos fertile kvinner. Ved henven-
delse til RELIS har jeg etter mitt syn ikke  
fått en betryggende dokumentasjon på at  
vi vet nok om dette. Enkeltstudier tyder på 
relativ større risiko for kognitive vansker 
hos barn med absenceepilepsi som behand-
les med valproat vs ethosuximide (1). Andre 
studier viser ingen slik forskjell blant anti-
epileptika (2), men etter min vurdering er 
det samlede forskningsgrunnlaget ikke 
veldig stort. Og jeg har altså ikke blitt 
 betrygget. Kanskje artikkelforfatterne kan 
hjelpe meg på vei?

TROND VELKEN
velt@siv.no
er overlege, spesialist i barnepsykiatri og voksen-
psykiatri ved Sykehuset i Vestfold.
Forfatteren har ikke oppgitt noen interessekonflikter.
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2 Ijff DM, Aldenkamp AP. Cognitive side-effects of 
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M.H. BJØRK OG MEDARBEIDERE  
SVARER
Vi takker Trond Velken for et tankevekkende 
svar på kronikken vår om bruk av valproat 
hos gravide (1).

Dessverre er det vitenskapelige grunn-
laget for valg av behandling av flere anfalls-  
og epilepsityper hos barn begrenset. Anbe-
falingene i de norske retningslinjene er 
derfor hovedsakelig basert på klinisk erfa-
ring og ekspertuttalelser. Valproat er frem-
deles førstevalg ved mange epilepsiformer 
(2). Både ved primær generaliserte epilepsier 
samt ved benign epilepsi med centrotempo-
rale spikes (BECTS), og som forebyggende 
ved hyppige febrile anfall, tidlig debute-
rende (genetiske) ensefalopatiske epilepsier 
og ved Lennox-Gastaut- og Doose syndrom.

Siden valproateksponering av fosteret  

i svangerskapet er assosiert med betydelig 
økt risiko for nevroutviklingsforstyrrelser er 
det forståelig at en stiller spørsmål om hvor 
skadelig dette preparatet kan være for den 
seg utviklende hjernen hos sped- og små-
barn. Dette er et utfordrende forskningsfelt, 
da det er krevende å skille kognitive og 
nevropsykologiske utfordringer som følge 
av grunnsykdommen, behandlingen eller 
den skadelige effekten gjentatte epilepsi-
anfall kan ha på den utviklende hjernen. 
Sammenlignende studier mellom valproat 
og andre antiepileptika er i liten grad gjort.  
Det finnes forskning som påpeker at bruk  
av valproat hos barn med epilepsi er relatert 
til økt forekomst av atferdsvansker og redu-
serte kognitive evner, men resultatene varie-
rer betydelig mellom studier. Valproats 
effekt på kognisjon er vurdert som nøytral 
også sammenlignet med andre antiepilep-
tika (3).

I noen få studier på barn med enten 
 fokale eller absenseepilepsi behandlet med 
valproat ble det imidlertid rapportert økt 
forekomst av atferdsproblemer, og, negative 
effekter på konsentrasjon og oppmerksom-
het (4). Disse studiene fokuserer imidlertid 
på kognitive bivirkninger, og ikke nevrotok-
siske effekter på den utviklende hjernen. En 
antar generelt sett at epilepsi og anfall i seg 
selv har en mer negativ effekt på kognitive 
ferdigheter enn behandlingen med valproat. 
Likevel er det velkjent at det skjer drama-
tiske endringer på nervecelle og reseptor-
nivå i overgangen fra pre- til postnatal fase, 
og at disse endringene teoretisk kan påvir-
kes av valproat. I dyreforsøk viste mus som 
ble utsatt for valproat 14 dager etter fødselen 
autismelignende atferd samt økt nevronal 
celldød, spesielt i hippocampus, men denne 
toksiske effekten er trolig begrenset til den 
føtale og nyfødte hjernen (5).

MARTE-HELENE BJØRK
marte.bjork@uib.no
er overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland 
universitetssykehus og førsteamanuensis ved 
Klinisk Insittutt 1, Universitetet i Bergen.
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I Tidsskriftet nr. 6/2020 skrev Petter 
Gjersvik om flervalgsprøven som 
eksamensform. Her får han svar  
fra Arild Raaheim ved Universitetet 
i Bergen:

Flervalgseksamen

Mange takk til Petter Gjersvik for et godt 
innlegg, og for å minne oss på hvor viktig 
det er å fokusere på spørsmålet om valg av 
vurderingsform. Med innføringen av Nasjo-
nalt Kvalifikasjonsrammeverk har norske 
utdanningsinstitusjoner lagt ned et stort 
arbeid i å utforme gode læringsutbytte-
beskrivelser. Læringsutbyttebeskrivelsene  

er fagets egen angivelse av hva studentene/
kandidatene skal ha meg seg videre.

Vi vet at vurderingsformen har stor betyd-
ning for hvordan studentene arbeider med 
faget og hva de lærer. Vi skulle derfor for-
vente at fokus i stor grad var rettet mot  
å sikre en god kobling mellom ulike lærings- 
og undervisningsaktiviteter og vurderings-
form. Det som i engelskspråklig litteratur 
blir beskrevet som «constructive alignment» 
(1) og som jeg har valgt å oversette med 
«meningsskapende samsvar» (2). Mitt klare 
inntrykk er at dette langt fra alltid er tilfelle. 
Fremdeles spiller eksamen – ofte i form av 
flervalgsoppgaver (MCQ) – en hovedrolle  
i norsk høyere utdanning, selv der vi ønsker 
å teste studentenes praktiske ferdigheter  

og forståelse. Når så er tilfelle handler nok 
det langt på vei om tradisjon, men også om 
fagenes behov for å kontrollere at studen-
tene besitter en bestemt type og mengde 
kunnskap. Ingen betviler at kunnskap er 
viktig, men forståelse og klokskap er der vi 
vet hvordan kunnskapen skal anvendes. Nå, 
mer enn noen gang, er det avgjørende at vi 
bruker vurderingsformen til å fremme det 
vi ønsker at studentene skal lære. Da er det 
forstemmende å se at medisinutdanningen 
(i Bergen) ikke erstatter den planlagte OSCE 
eksamen med et alternativ, men utsetter den 
til neste semester, samtidig som de beholder 
flervalgseksamen. Det er ikke bare å frarøve 
faget mulighet til å lære. Det er også å igno-
rere studentenes behov for oppfølging, noe 
som også er viktig med tanke på motivasjon.

Sier vi (i våre læringsutbyttebeskrivelser) 
at forståelse, vurdering og analyse er viktig, 

kan nok dette i en viss grad testes gjennom 
eksamen. Kanskje til og med der vi benytter 
flervalgsoppgaver. Men det fins en rekke 
andre og langt bedre måter å vurdere dette 
på. Det er i det hele tatt liten grunn til å tro 
at svært ulike læringsutbytter alle testes like 
godt med samme vurderingsform. Velger vi 
å ta hensyn til noe av forskningen på feltet 
(3, 4) kan vi til og med trekke inn studen-
tene i vurderingen av seg selv og andre i det 
som omtales som «sustainable assessment».

ARILD RAAHEIM
arild.raaheim@uib.no
er professor ved Universitetet i Bergen.
Forfatteren har ikke oppgitt noen interessekonflikter.
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GTT-metoden og 
uønskede hendelser 
som bidrar til død  
i sykehus

Det er prisverdig at Bjark og medarbeidere  
i Tidsskriftet nr. 6/2020 bidrar til bedre kunn-

«Nå, mer enn noen gang,  
er det avgjørende at vi  
bruker vurderingsformen  
til å fremme det vi ønsker  
at studentene skal lære»
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delse. Selv om vi bare har gjennomgått jour-
nalene for alle som døde, mener vi at vårt 
materiale gir bedre grunnlag for konklusjon.

Vi avviser på ingen måte GTT for å søke 
etter uønskede hendelser i sykehus. Men vi 
mener at metoden ikke er hensiktsmessig for 
vurdering av sykehusdødsfall. Deilkås anfører 
at GTT muligens fanger opp flere uønskede 
hendelser enn vår metode, og at GTT identifi-
serer skader som bidrar til død, og ikke bare 
de som vurderes viktige for død. Men da må 
vi henvise til deres egen publikasjon, der det 
står at «Ved 0,66 % av pasientopphold døde 
pasienten av en pasientskade». De har ikke 
nærmere beskrevet hvordan sammenhengen 
mellom skade og dødsfall ble vurdert, utover 
henvisning til manualen for GTT, der defini-
sjonen er «utilsiktet skade som har dødelig 
utgang.» Vår studie er basert på komplett 
journalgjennomgang for alle pasienter som 
døde, og vi tviler på at vi har oversett ¾ av 
skadene som førte til død, sammenlignet 
med Deilkås og medarbeidere.

Deilkås anfører at deres undersøkelse 
gjelder 2010 (opphold avsluttet 1. mars– 
31. desember), mens vi undersøkte hele  
2011, og at det kan bidra til ulikhetene. Hun 
viser til at GTT-undersøkelsene indikerte at 
nedre luftveisinfeksjon utgjorde en vesent-
lig høyere andel pasientskader som bidro  
til død i 2010 sammenlignet med 2011. Hun 
knytter det til at nasjonalt nivå av korridor-
pasienter indikerer større overbelegg i syke-
hus i 2010 sammenlignet med 2009 og 2011. 
Videre at nedre luftveisinfeksjon i svine-
influensasesongen 2009 – 2010 kunne ha 
bidratt til høyere nivå av pasientskader i den 
perioden deres data dekker. Vi er enige i at 
pasientskader kan ha sammenheng med 
overbelegg, men at dette skulle være en 
dominerende årsak til de store forskjellene 
mellom deres og vår studie stiller vi oss 
tvilende til. Dessuten var fleste influensa-
relaterte innleggelsene i forbindelse med 
pandemien avsluttet før 1.3.2010.

Deilkås etterlyser interrater reliabilitet.  
Vi kan ikke tallmessig redegjøre for det, men 
bruk av Centers for Disease Controls krite-
rier for helsetjenesteassosiert infeksjon gir 
lite rom for avvik når det gjelder klassifise-
ring av helsetjenesteassosiert infeksjon.

PER H. BJARK
bjap@ous-hf.no
er spesialist i infeksjonssykdommer og rådgiver.

EGIL LINGAAS

Ingen av forfatterne har oppgitt noen interessekonflikter.

skap om omfang av helsetjenesteassosierte 
infeksjoner som årsak til død ved Oslo univer-
sitetssykehus i 2011. Artikkelen sammenligner 
sine resultater med estimater for uønskede 
hendelser i sykehus som bidro til død i 2010, 
basert på metoden Global Trigger Tool (GTT).

GTT er en internasjonalt anerkjent og 
standardisert metode for journalundersø-
kelse som har vært benyttet i alle norske 
helseforetak siden 2010 til å måle omfang av 
pasientskader over tid (1, 2). GTT-metodens 
pålitelighet er vurdert tilstrekkelig til å måle 
pasientskader over tid i sykehus, så lenge den 
gjennomføres konsistent med tilstrekkelig 
kontinuitet i teamet (3). Metoden er også 

vurdert tilstrekkelig konsistent til at resulta-
tene kan aggregeres og brukes til nasjonal  
og lokal overvåking av pasient skade (1). En 
mulig grunn til at GTT-metoden fanger opp 
flere uønskede hendelser enn det Bjark og 
medarbeidere gjør kan være en nyansefor-
skjell i definisjonen på skade. GTT-metoden 
identifiserer uønskede hendelser som bidrar 
til død, og ikke uønskede hendelser som 
vurderes viktig for død. Bjark og medarbei-
dere sin definisjon er aktuell å vurdere ved 
videreutviklingen av GTT, hvis interrater relia-
bilitet er god. Det kunne vært nyttig å vite om 
Bjark og medarbeidere kan redegjøre for det.

Sammenligningen Bjark og medarbeidere 
gjør kompliseres også av at undersøkelsene 
er fra ulike år. GTT-dataene indikerer at 
nedre luftveisinfeksjon utgjorde en vesent-
lig høyere andel pasientskader som bidro  
til død i 2010 sammenlignet med 2011, selv 
om tallene i tabellene er små ((4), tabell 4  
og 5). Siden 2010 har GTT-undersøkelsene 
vist signifikant reduksjon i pasientskader 
som bidrar til død ((5), tabell 2 og figur 3). 
Nasjonalt nivå av korridorpasienter indike-
rer større overbelegg i sykehus i 2010 sam-
menlignet med både 2009 og 2011. Overfylte 
sykehus under svineinfluensapandemien 
kan derfor ha bidratt til et høyere nivå av 
pasientskader som bidro til at pasientene 

døde i 2010. Det er derfor positivt at nasjo-
nale myndigheter har tatt tidlige grep for  
å hindre overfylte sykehus i forbindelse med 
den pågående koronapandemien.

ELLEN TVETER DEILKÅS
elde@ahus.no
er overlege og seniorforsker.
Forfatteren oppgir følgende interessekonflikt: Jeg skri- 
ver innlegget som seniorforsker, men er også senior-
rådgiver i Helsedirektoratet i 20 % stilling hvor jeg har 
designet den nasjonale undersøkelsen av pasientskade 
i alle helseforetak basert på aggregerte data fra hvert 
helseforetak. Jeg er fortsatt ansvarlig for å lære opp 
medlemmer i alle GTT team, og er rådgiver for vedlike-
hold og videreutvikling av metoden.
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BJARK OG LINGAAS SVARER
Vi takker Ellen Tveter Deilkås for kommentar 
til vår artikkel om helsetjenesteassosiert 
infeksjon som årsak til død i sykehus. Foran-
ledningen er at vi fant at 11,4 % av pasientene 
som døde i sykehus i 2011 døde på grunn av 
en livsforkortende uønsket hendelse. Det 
tilsvarer 0,16 % av pasientene med ett eller 
flere opphold det året, mens Deilkås og 
medarbeidere rapporterte at 0,66 % av opp-
holdene (32,7 % av dødsfallene i sykehus) 
skyldtes en pasientskade i 2010. De brukte 
Global Trigger Tool (GTT), mens vi benyttet 
total journalgjennomgang.

Kunnskapssenterets estimat avviker sterkt 
fra funn i flere artikler både fra Norge og 
andre land som vi viser til i vår publikasjon. 
Siden forskjellene er så store når det gjelder 
sykehusdødsfall, tyder det på at GTT ikke er 
godt egnet for dette segmentet.

Deilkås og medarbeidere baserer sine 
konklusjoner på 51 dødsfall (0,656 %) blant 
7 818 pasienter. Vi har gransket 1 126 dødsfall 
blant 82 341 pasienter, der 128 dødsfall ble 
vurdert som forårsaket av utilsiktet hen-

«GTT-metodens pålitelighet 
er vurdert tilstrekkelig til 
å måle pasientskader over 
tid i sykehus, så lenge den 
gjennomføres konsistent  
med tilstrekkelig kontinuitet  
i teamet»
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Smit e vern og hud ut ford rin ger ved covid-19

God et er le vel se av smit e vern
ru ti ner er vik tig, men hyp pig 
hånd vask, bruk av des in fek
sjons mid ler og lang va rig bruk 
av per son lig be skyt el ses ut styr 
kan være for bun det med ri si ko.

Skjer pe de ru ti ner som føl ge av covid-19-pan-
de mi en har skapt ut ford rin ger i land med 
høyt press på hel se ve se net. En stu die fra 
Wu han i Kina vis te at 97 % av hel se per so nell 
rap por ter te hud re ak sjo ner re la tert til bruk 
av be skyt el ses ut styr. Hud re ak sjo ne ne in klu-
der te bl.a. ery tem, skjel ling, fis su rer, ero sjo-
ner og sår. Van ligst var re ak sjo ner lo ka li sert 
til ne se rygg (83 %), kinn (79 %), hen der (75 %) 
og pan ne (57 %). Hel se per so nell som be nyt-
tet ån de drets vern og øye be skyt el se i mer 
enn seks ti mer el ler ut før te hyp pig hånd -
hygie ne, had de størst ri si ko for hud re ak -
sjoner (1). Hud re ak sjo ner og for ver ring av 
un der lig gen de hud syk dom i til knyt ning  
til bruk av be skyt el ses ut styr er kjent fra 
tid li ge re epi de mi er som ved sarsutbruddet  
i 2013 (2). Ek sem ut vik ling ved bruk av 
 be skyt el ses ut styr vil of test være ir ri ta tivt 
be tin get. En stu die fra sarsepidemien vis te 
imid ler tid at ek sem ut vik ling knyt et til bruk 
av ån de drets vern også kan være al ler gisk 
be tin get (3). Våt ar beid er en av de ster kes te 
kjen te pre dik to re ne for ut vik ling av hånd -
eksem. De fi ni sjo nen av våt ar beid er å ha 
våte hen der i ≥ 2 ti mer, vaske hen de ne  
≥ 20 gan ger el ler be nyt e hans ker i ≥ 2 ti mer 
per ar beids dag. Selv eks po ne ring for våt 

ar beid på ≤ 30 mi nut er kan gi økt ri si ko for 
hånd ek sem (4).

En ska det hud bar rie re vil være inn gangs-
port for pa to ge ne mik ro ber. En tysk stu die 
vis te at sy ke plei e re med yr kes re la ter te hud-
syk dom mer har 2 – 3 gan ger høy ere fore-
komst av ko lo ni se ring med me ti cil lin re sis-
ten te Staphylococcus aureus (MRSA) enn 
hel se ar bei de re ge ne relt (5). Den økte fore-
koms ten av ko lo ni se ring vur de res å skyl des 
svek ket hud bar rie re i kom bi na sjon med 
dår lig et er le vel se av hånd hy gie ne. MRSA-
smit e i hel se ve se net er hel dig vis mind re 
ut bredt i Norge (6), men pro blem stil lin gen 
er al li ke vel ikke ukjent. Smit e over fø ring  
av pa to ge ne mik ro ber vil kun ne kom pli se re 
pa si ent for lø pet for covid-19-smit e de. En 
ut ford ring for hel se per so nell og sam fun net 
som hel het er at hud re ak sjo ner vil kun ne 
være be gren sen de for ar beids ut fø rel se og 
med fø re sy ke fra vær (7).

Hvil ke til tak kan iverk set es?
Hud re ak sjo ner et er bruk av be skyt el ses -
utstyr blant hel se per so nell skyl des ofte 
hans ke bruk (7), men er un der pan de mi en 
også set et er bruk av an net be skyt el ses -
utstyr. Kunn skap knyt et til hud re ak sjo ner 
et er slik bruk er be gren set og ba se rer seg 
pri mært på er fa ring fra pa si ent be hand ling. 
Re ak sjo ne ne er of test for bi gå en de og går 
til ba ke uten be hand ling der som eks po ne-
rin gen opp hø rer el ler blir re du sert (8).

Det er i en kel te land ut vik let egne ret-
nings lin jer for hånd te ring av hud re ak sjo ner 
som føl ge av bruk av be skyt el ses ut styr (9).  
I Norge fin nes in gen na sjo na le ret nings -
linjer, men lo ka le an be fa lin ger er etab lert. 
Ån de drets vern må ha rik tig stør rel se og 
sit e godt for å unn gå lek ka sje. Stramt sit -
tende be skyt el ses ut styr vil ikke for bed re 
be skyt el sen, men kan på vir ke hu den ne ga-
tivt (9). Sår og ero sjo ner i an sik tet øker sann-
syn lig het for be rø ring og ri si ko for smit e 
(8). Bar rie re film kan be nyt es fore byg gen de 
un der be skyt el ses ut sty ret. Ved til løp til 
trykk ska der kan be skyt en de pla ter tas  
i bruk, for ut sat at ef ek ten av be skyt el ses -
utsty ret ikke for rin ges (kan un der sø kes  
med tet hets test). For å re du se re trykk be last-
ning an be fa les det å veks le mel lom uli ke 
ty per be skyt el ses ut styr. Ro ta sjon mel lom 
ar beids opp ga ver vil kun ne re du se re den 
to ta le be last nin gen (9). Ved mis tan ke om 
al ler gisk år sak til ek sem bør den an sat e 
for sø ke an net be skyt el ses ut styr og ut re des 
for al ler gi er. Ved in ten si vert hånd hy gie ne 
an be fa les økt fo kus på fore byg ging av hud-
re ak sjo ner og be hand ling av hånd ek sem.

Un der en pan de mi er hånd hy gie ne pro se-
dy rer og bruk av per son lig be skyt el ses ut-
styr helt es sen si elt, men det er av gjø ren de  
at pro se dy rer ut fø res rik tig og at ut sty ret 
bru kes ret. Hud re ak sjo ner vil kun ne øke 
ri si ko en for smit e med pa to ge ne mik ro ber, 
gi ned sat ar beids ev ne og sy ke fra vær. Det  
er vik tig at hel se per so nell kjen ner til hvil ke 
fore byg gen de til tak som kan iverk set es  
og hva som kan være ak tu ell be hand ling 
der som hud re ak sjo ner opp står.

Mot at 22.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 7.5.2020, 
 godkjent 7.5.2020.

«Hud re ak sjo ner vil kun ne 
øke ri si ko en for smit te med 
pa to ge ne mik ro ber, gi ned satt 
ar beids ev ne og sy ke fra vær»
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ANNONSE

Antidiabetikum. ATC-nr.: A10B J05  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DPP-4-hemmeren sitagliptin kan redusere nedbrytningen av dulaglutid, og samtidig administrering økte 

eksponering og C
max

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

 økte med ca. 24 timer. 

Økt eksponering kan forsterke effekten på blodglukosenivåer og bivirkninger. Graviditet, amming og 

fertilitet: Graviditet: Anbefales ikke. Amming: Bør ikke brukes. Fertili tet: Effekt på fertilitet er ukjent. 

Bivirkninger: Hyppigst rapportert er gastrointestinale, inkl. kvalme, oppkast og diaré. Disse reak sjonene 

er som regel milde eller moderate i alvorlighetsgrad, og forbigående. Svært vanlige (≥1/10): 

Gastrointestinale: Kvalme, diaré, oppkast, magesmerter. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1 (når brukt i 

kombinasjon med insulin, glimepirid, metformin eller metformin pluss glimepirid). Vanlige (≥1/100 til 

<1/10): Gastrointestinale: Nedsatt appetitt, dyspepsi, forstoppelse, flatulens, abdominal oppblåsthet, 

gastroøsofageal reflukssykdom, raping. Stoffskifte/ernæring: Hypoglyke mi1 (når brukt som monoterapi 

eller i kombinasjon med metformin pluss pioglitazon). Undersøkel ser: Sinustakykardi, AV-blokk grad I. 

Øvrige: Fatigue. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Im munsystemet: Hypersensitivitet. Lever/galle: 

Kolelitiasis, kolecystitt. Stoffskifte/ernæring: Dehy drering. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet. 

Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestina le: Akutt pankreatitt. Hud: Angioødem. 

Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Ikke-mekanisk intestinal 

obstruksjon. Utvalgte bivirkninger: 1,6% dannet anti stoffer mot dulaglutid, generelt lave nivåer. 

Hypersensibilitet (f.eks. urticaria, ødem) er rapportert hos 0,5%, ingen utviklet antistoffer mot dulaglutid.1 

Dokumentert, symptomatisk hypoglykemi og blodglukose ≤3,9 mmol/liter. For mer informasjon om 

forekomst av hypoglykemi, se SPC. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Gastrointestinale lidelser 

og hypoglykemi. Behandling: Støttende iht. kliniske tegn og symptomer. Se Giftinformasjonens 

anbefalinger A10B J05 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende 

glukagon-lignende peptid 1 (GLP-1) reseptorago nist med ukentlig dosering. GLP-1-analogdelen har ca. 

90% homologi med humant GLP-1. Vir kningsmekanisme: Dulaglutid utviser flere av virkningene til 

inkretinhormonet GLP-1: Insulinse kresjonen stimuleres ved forhøyet blodglukose, mens 

glukagonsekresjonen hemmes. Fastende og postprandiale blodglukoseverdier reduseres. Effekt 

inntreffer etter første dose. Glykemisk kontroll målt ved HbA1C forbedres signifikant. 

Magetømminghastigheten reduseres. Kroppsvekten reduse res. Reduksjon i systolisk blodtrykk er vist. 

Økning i kardiovaskulær risiko er ikke vist. Absorp sjon: C
max

 nås etter 48 timer. Gjennomsnittlig C
max

 og 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

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

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

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

21.10.2019 Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eli Lilly Nederland B.V 

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

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

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

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

Trulicity «Lilly»

GLP-1 analog med en enkel injeksjonsklar engangspenn1

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

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

NÅ med kardiovaskulære 
effektdata

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

Trulicity reduserer risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser*. Reduksjonen er 
konsistent for pasienter både med og uten tidligere hjerte- og karsykdom.6
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Tre trus ler med uli ke  
pro gno ser

Ver den står over for tre sto re 
trus ler. Den far lig ste av dem er 
atom av skrek king, men den er 
det hel dig vis mu lig å eli mi ne re.

Ko ro na vi rus pan de mi en – den akut e kri sen 
som ver den nå står over for – vil kom me til  
å kre ve man ge men nes ke liv og være øde leg
gen de for øko no mi en. Blant an net tak ket 
være vak si na sjon og/el ler den ge ne rel le 
ev nen til å ut vik le im mu ni tet ved smit e er 
det li ke vel grunn til å tro at men nes ke he ten 
vil over le ve (1), på sam me måte som den har 
over levd tid li ge re pan de mi er opp gjen nom 
his to ri en.

Kli ma end rin ger kan kom me til å øde leg ge 
livs for hol de ne på sto re de ler av jor den og 
føre til mas se død og elen dig het, men vi har 
sann syn lig vis ennå mu lig het til å mo de re re 
ef ek ten hvis vi er vil li ge til å for sa ke noen av 
våre be kvem me lig he ter – nå.

Atom av skrek king, som prak ti se res av 
NATO og and re atom vå pen mak ter, for ut set
ter at tu sen vis av atom vå pen står kla re til  
å ut sky tes på mi nut ers var sel. Hvis den 
pro ses sen set es i gang, vil let el ler ved uhell, 
kan den ut slet e hele vår si vi li sa sjon og mye 
an net liv på jor den. Selv en be gren set atom
krig med bruk av mind re enn 1 % av da gens 
ar se na ler vil, i til legg til ka ta stro fa le lo ka le 
ska der som føl ge av trykk og var me, med 
føre stra to sfæ ris ke for urens nin ger fra bran

ne ne, med glo balt tem pe ra tur fall, av lings
svikt og hun gers nød som kon se kvens (2, 3). 
Ra dio ak tivt ned fall vil spres over lan de gren
se ne. De ra dio ak ti ve iso to pe ne vil være like 
usyn li ge som ko ro na vi ru set, men i mot set
ning til vi ru set fins det in gen mu lig het for  
å ut vik le im mu ni tet mot dem. Virk nin ge ne 
av strå lin gen vil være med de over le ven de  
i form av økt sy ke lig het gjen nom hele li vet 
(4). Iføl ge WHO vil in tet hel se ve sen kun ne  
gi ade kvat hjelp til de ska de te et er selv én 
en kelt atomvåpendetonasjon (5). Hel dig vis 
fins det en løs ning: å av skaf e atom vå pen.

Løs nin gen
Så langt er det bare ni sta ter som har atom
vå pen. Fem av dis se – USA, Russ land, Stor bri
tan nia, Frank ri ke og Kina – har for plik tet seg 
gjen nom Ikke spred nings av ta len (NPT) til  
å av skaf e atom vå pen, hvil ket de dess ver re 
ikke gjør. Fire av lan de ne – In dia, Pa ki stan, 
Is ra el og NordKo rea – står uten for Ikke
spred nings av ta len. FN har der for ved tat et 
ge ne relt for bud mot atom vå pen, som trer  
i kraft som del av fol ke ret en når det er 
ra ti  fi sert av 50 sta ter (6). Hit il har 36 sta ter 
ra ti fi sert for bu det. Pro ble met er at for bu det 
bare vil gjel de for dem som har ra ti fi sert det 

og at atom vå pen sta te ne og de atom vå pen 
avhen gi ge sta te ne, som Norge og and re 
NATOland, ikke vil ra ti fi se re av ta len. Den 
nors ke re gje ring be grun ner det e med so li
da ri tet til NATOs atom av skrek king (7).

Bort set fra atom vå pen pro fi tø re ne er  
det in gen som be hø ver å for sa ke noe for  
at atom våp ne ne skal av skaf es. Tvert imot! 
Enor me sum mer som i dag bru kes på  
atom vå pen pro duk sjon og ved li ke hold,  
kan  om dis po ne res både til å lind re den 
øko no mis ke kri sen som vil føl ge i ko ro na 
virus pan de mi ens fot spor og til å mot vir ke 
yt er li ge re kli ma end rin ger. Når pan de mi en 
er over, må vi sat se på å be kjem pe de to gjen
stå en de trus le ne. In ter na sjo nalt sam ar beid 
vil her stå sen tralt. For Nors ke le ger mot 
atom vå pen er det en vik tig opp ga ve å få 
Norge til å stå so li da risk med be folk nin ge ne  
i NATOlan de ne i kam pen for å skrin leg ge 
atom av skrek king som «sik ker hets stra te gi». 
Det ul ti ma te må let må være å få NATO til  
å sam le de ni atom vå pen sta te ne om fel les 
av skaf el se av atom vå pen.

Mot at 24.4.2020, god kjent 12.5.2020.
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Gir ACE-hem me re og an gio ten sin re sep tor- 
an ta go nis ter økt ri si ko for al vor lig covid-19?

Hy per ten sjon og dia be tes 
mellitus er ri si ko fak to rer for 
al vor lig covid-19. Det er blitt reist 
spørs mål om hvor vidt den ne 
 asso sia sjo nen er re la tert til bruk 
av ACE-hem me re og an gio ten-
sin II-reseptorblokkere.

Per so ner med hy per ten sjon og dia be tes 
mellitus er mer ut satt for å bli al vor lig syke 
av covid-19 (1). Kli nis ke data og kunn skap 
om cel lu læ re me ka nis mer ved covid-19  
har reist spørs mål om hvor vidt den ne kor -
rela sjo nen har sam men heng med bruk av 
 an gio ten sin kon ver te ren de en zym-hem me re 
(ACE-hem me re) og an gio ten sin II-reseptor-
blokkere (AII-reseptorblokkere, også kjent 
som ARB), si den dis se me di ka men te ne teo-
re tisk sett kan på vir ke pa to fy sio lo gi en ved 
covid-19 (2, 3).

ACE-hem me re og AII-reseptorblokkere 
bru kes av rundt 14 % av be folk nin gen i Nor-
den, ho ved sa ke lig ved hy per ten sjon og 

hjer te svikt samt som mig re ne pro fy lak se (4). 
Vi ru set sars-CoV-2 kom mer inn i mål cel len 
gjen nom bin ding til an gio ten sin kon ver te-
ren de en zym 2 (ACE2)-re sep to ren på cel le-
over fla ten (5), og økt eks pre sjon av ACE2  
kan fa si li te re in fek sjon med sars-CoV (6). 
Ett er som ACE-hem me re og AII-reseptorblok-
kere øker eks pre sjo nen av ACE2 (7), har noen 
an be falt å ut vi se for sik tig het ved bruk av 
dis se me di ka men te ne (8). Den eu ro pe is ke 
kar dio lo gi for en in gen (Eu ro pean Society of 
Cardiology, ESC) og fle re and re in ter na sjo -
nale fag li ge for en in ger har imid ler tid an be-
falt at de ikke se po ne res (9), da se po ne ring 
er vist å gi økt ri si ko for kom pli ka sjo ner  
og død (10). Nye stu di er pub li sert i The  
New Eng land Journal of Medicine støtt er  
de sist nevn te an be fa lin ge ne.

Nye stu di er av covid-19  
og bruk av an ti hy per ten si ver
I en ny po pu la sjons ba sert ka sus–kon troll-stu-
die fra Lom bar dia i Italia ble 6 272 pa si en ter 
med covid-19 sam men lig net med 30 759 
kon troll per so ner (11). Gjen nom snitt lig al der 
var 68 år, og 37 % var kvin ner. Selv om det  
var en høy ere an del som fikk be hand ling 
med an ti hy per ten si ver (in klu dert ACE-hem-
me re og AII-reseptorblokkere) i covid-19-grup-
pen enn i kon troll grup pen, var det in gen 
as so sia sjon mel lom bruk av dis se me di ka-
men  tene og covid-19. Ana ly ser av sub grup-
pen med al vor lig el ler dø de lig covid-19 vis te 
hel ler in gen as so sia sjon til bruk av ACE-hem-
me re el ler AII-reseptorblokkere (11).

I en stu die med kli nis ke data fra til sam-
men 169 sy ke hus i Asia, Eu ro pa og Nord-
Ame ri ka og 8 910 pa si en ter med covid-19 
døde 515 (5,8 %) i lø pet av sy ke hus opp hol det 
(12). Fak to rer as so siert med død var al der 

over 65 år, ko ro nar syk dom, hjer te svikt, 
aryt mi er, kols og røy king. Ver ken bruk av  
ACE-hem me re el ler AII-reseptorblokkere  
var as so siert med død.

En ob ser va sjons stu die med gjen nom gang 
av jour na ler fra 12 594 pa si en ter som var 
tes tet for covid-19 i New York, vis te hel ler 
ikke noen sam men heng mel lom test re sul tat 
og bruk av an ti hy per ten si ver (13).

Dis se tre stu di e ne gir vik tig kunn skap  
om covid-19 og bruk av an ti hy per ten si ver,  
og ty der på at den økte sår bar he ten hos 
per so ner med hy per ten sjon og dia be tes 
mellitus har and re år sa ker enn bruk av 
spe si fik ke ty per an ti hy per ten si ver. Det er 
alt så per i dag in gen sik re hol de punk ter  
for at bruk av ACE-hem me re og AII-reseptor-
blokkere in ne bæ rer økt ri si ko for et al vor lig 
syk doms for løp ved covid-19. Re sul ta te ne fra 
de om tal te stu di e ne støtt er opp om rå de ne 
som er gitt av den eu ro pe is ke kar dio lo gi -
foren in gen. Det er in gen grunn til å end re 
for skriv nings prak sis el ler bruk av ACE-hem-
me re og AII-reseptorblokkere un der korona-
pandemien.

Mot at 5.5.2020, før s te re vi sjon inn sendt 8.5.2020, 
 godkjent 13.5.2020.
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retroviral behandling. Alvorlig akutt forverring av hepatitt B er sett 
hos pasienter med hiv-1- og HBV-koinfeksjon som har seponert 
lamivudin eller tenofovirdisoproksil. Pasienter med både hiv-1- og 
HBV-infeksjon bør overvåkes nøye og følges opp klinisk og labora-
toriemessig i minst flere måneder etter avbrutt behandling. Dersom 
hensiktsmessig, kan det være nødvendig med oppstart av anti- 
hepatitt B-behandling, særlig ved fremskreden leversykdom eller 
cirr hose, da hepatittforverring etter behandling kan medføre 
leverdekompensa sjon og -svikt. Nyoppstått/forverret nedsatt nyre-
funksjon: Nedsatt nyrefunk sjon, inkl. akutt nyresvikt og Fanconis 
syndrom, er sett ved bruk av tenofovirdisoproksil. Delstrigo bør 
unngås ved samtidig eller nylig bruk av nefro toksiske legemidler 
(f.eks. høydose eller flere NSAID). Tilfeller av akutt nyre svikt etter 
oppstart av høydose eller flere NSAID er sett hos hiv-infiserte med 
risiko for nyresvikt som virket stabile på tenofovirdisoproksil. En-
kelte hadde behov for sykehus innleggelse og nyreerstatningsbe-
handling. Alternativer til NSAID bør vurderes ved risiko for nyresvikt. 
Vedvarende/forverrede skjelettsmerter, smerter i ekstremiteter, 
frakturer og/eller muskel smerter eller -svakhet kan være manifes-
tasjoner av proksimal renal tubulopati, og bør etterfølges av en 
evaluering av nyrefunksjon hos risikopasienter. ClCR bør vurderes 
hos alle før behandlingsoppstart, og som klinisk nødvendig under 
behand ling. Ved risiko for nyresvikt, inkl. pasienter som har hatt 
renale hendelser mens de fikk adefovirdipivoksil, anbefales det å 
vurdere ClCR, serumfosfat, uringlukose og protein i urinen før 
behand lingsstart. Hyppigere overvåkning av nyrefunksjonen bør 
vurderes ved behov. Bentetthet: Tenofovirdisoproksil er forbundet 
med noe større tap av bentetthet (BMD) og økning i biokjemiske 
markører på benmetabolisme, noe som indi kerer økt benomset-
ning. PTH-nivå i serum og 1,25-vitamin D var også høyere hos 
pasienter som fikk tenofovirdisoproksil. Størst tap av BMD er sett 
ved tenofovirdisoproksilbehandling som del av et behandlings-
regime med en boostret pro teasehemmer. Ben abnormaliteter (som 
i sjeldne tilfeller gir brudd) kan være forbundet med proksimal renal 
tubulopati. Effekt av endringer i BMD og bio kjemiske markører for-
bundet med tenofovirdisoproksil på benhelse på lang sikt, og frem-
tidig risiko for frakturer, er ukjent. Måling av BMD bør vurderes hos 
hiv-1-infiserte voksne med tidligere patologisk benfraktur eller an-
dre risikofaktorer for osteo porose/bentap. Selv om effekten av kal-
sium- og vitamin D-tilskudd ikke er undersøkt, kan slikt tilskudd være 
nyttig hos alle. Dersom benabnormaliteter mistenkes, bør hensikts-
messig konsultering utføres. Mineraliseringsdefekter: Tilfeller av osteo-
malasi forbundet med proksimal renal tubulopati, manifestert som 
skjelettsmerter eller smerter i ekstremitetene, og som kan bidra til 
frakturer, er sett ved bruk av tenofovirdisoproksil. Artralgi og 
muskelsmerter eller -svakhet er også sett ved proksimal renal tubulo-
pati. Hypofosfatemi og osteomalasi sekundært til proksimal renal 
tubulopati bør mistenkes hos pasienter med risiko for nyresvikt 
som har vedvarende eller forverrede ben- eller muskelsymptomer. 
Samtidig bruk av andre antivirale legemidler: Skal ikke gis med an-
dre legemidler som inneholder lamivudin, tenofovirdisoproksil, 
tenofovir alafenamid eller adefovir dipi voksil. Skal ikke gis samtidig 
med doravirin med mindre det er nødvendig for dosejustering. 
CYP 3A-induktorer: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk, da dora-
virin  eksponering kan reduseres. Immunt reaktiveringssyndrom: Er 
sett ved antiretroviral kombina sjonsbehandling. I innledende be-
handlingsfase kan pasienter med responderende immunsy stem 
utvikle en inflammatorisk respons mot indolente/gjenværende opp-
ortunistiske infeksjoner (som Mycobacterium avium, cytomegalo-
virus, Pneumocystis jirovecii-pneumoni eller tuberkulose), noe som 
kan nødvendiggjøre ytterligere evaluering og behand ling. Autoim-
mune sykdommer (som Graves sykdom, autoimmun hepatitt, polio-
myositt, Guillain-Barrés syndrom) er også sett i forbindelse med 
immunreaktivering. Tidspunkt for utbrudd varierer, og kan være 
flere måneder etter behandlingsstart. Hjelpestoffer: Inneholder lak-
tose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktase-
mangel eller glukose-galaktosemal absorp sjon. Bil kjøring og bruk 
av maskiner: Kan ha en liten påvirkning. Pasienten bør informeres 
om at fatigue, svimmelhet og somnolens kan oppstå. Dette bør 
vurderes ved bedømming av evnen til å kjøre bil/bruke maskiner. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om 
relevante interaksjoner, se J05A R24. Se SPC for interaksjonsta-
bell. Delstrigo er et fullstendig regime for behandling av hiv-1- 
infeksjon, og skal ikke gis sammen med andre anti retrovirale 
legemidler, og informasjon vedrørende potensielle legemiddelinter-
aksjoner med andre antiretrovirale legemidler er ikke oppgitt. Inter-
aksjonsstudier er kun utført hos voksne. Doravirin meta boliseres 
primært av CYP3A, og CYP3A-induktorer/-hemmere kan påvirke 

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

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

Overdosering/Forgiftning: Ingen informasjon om doravirin. 
Teno fovirdisoproksil fjernes effektivt med hemodialyse med en 
ekstraksjonskoeffisient på ca. 54%. Se Giftinforma sjonens anbe-
falinger: For tenofovirdisoproksil J05A F07 og lamivudin J05A F05. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Doravirin: Pyridinon ikke-nuk-
leosid revers transkriptasehemmer av hiv-1 som hemmer hiv-1-
repli kering ved ikke-kompetetiv hemming av hiv-1-revers transkrip-
tase (RT). Hemmer ikke de humane cellulære DNA-polymerasene 
α, ß, og mito kondriell DNA-polymerase γ. Lamivudin: Nukleosid 
revers transkriptase hemmer. Nukleosidanalog som fosforyleres 
intracellulært til aktiv lamivudintrifosfat. Virker hovedsakelig ved 
hemming av RT via DNA-kjedeterminering etter inkorporering av 
nukleo tidanalogen. Tenofovirdisoproksil: Nukleosid revers tran-
skriptasehemmer. Asyklisk nukleosid fosfonatdiesteranalog av 
adenosinmonofosfat. Hemmer aktiviteten til hiv-1 RT ved å konkur-
rere med det naturlige substratet deoksyadenosin-5’-trifosfat og, 
etter inkorporering i DNA, ved DNA-kjedeterminering. Tenofovir-
difosfat er en svak hemmer av mammalske DNA-polymeraser α, 
ß og mitokondriell DNA-polymerase γ. Absorpsjon: Doravirin: Cmax 
nås etter 2 timer. Estimert biotilgjengelighet ca. 64%. Lamivudin: 
Rask absorpsjon. Tenofovirdisoproksil: Cmax innen 1 time. Biotil-
gjengelighet ca. 25% hos fastende. Proteinbinding: Doravirin: Ca. 
76%. Lamivudin: Lav. Tenofovir: <0,7%. Fordeling: Vd 60,5 liter 
for doravirin. Halveringstid: Doravirin: Ca. 15 timer. Steady state 
nås vanligvis etter 2 dager. Lamivudin: 5-7 timer. Gjennomsnittlig 
total clearance 398,5 ml/minutt. Tenofovirdisoproksil: 12-18 timer. 
Gjennomsnittlig renal clearance 243,5 ml/minutt. Metabolisme: 
Doravirin: Primært via CYP3A. Utskillelse: Doravirin: Noe biliær ek-
skresjon av uforandret legemiddel, lite via urinen. Lamivudin: 71% 
gjenfunnet uforandret i urin etter i.v. dose. Tenofovirdisoproksil: 
Elimineres ved kombinasjon av glomerulær filtrasjon og aktiv tu-
bulær sekresjon. Ca. 70-80% gjenfinnes uforandret i urin innen 72 
timer etter i.v. dose. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i 
tett lukket originalboks for å beskytte mot fuktighet. Tørkemidlet 
skal ikke fjernes. Pakninger og priser: TABLETTER, filmdrasjerte: 
100 mg/300 mg/245 mg 30 stk. (boks) kr. 7054,00. 
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Nytt behandlingsalternativ for  
voksne pasienter med hiv-1 

Delstrigo

Før forskrivning av Delstrigo, se preparatomtalen.
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Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. Samtidig administre-
ring med legemidler som er sterke induktorer av cytokrom P450 CYP3A-enzymet.
Forsiktighet: Det foreligger ikke tilstrekkelig klinisk evidens for å støtte bruken av Delstrigo hos pasienter infisert 
med hiv-1 med tegn på resistens mot NNRTI-klassen.
Alvorlig akutt forverring av hepatitt B (HBV) er rapportert hos pasienter som er koinfisert med hiv-1 og HBV, og som 
har seponert tenofovirdisoproksil. Nedsatt nyrefunksjon er rapportert ved bruk av tenofovirdisoproksil. Delstrigo bør 
unngås ved samtidig eller nylig bruk av nefrotoksiske legemidler. 
Tenofovirdisoproksil kan ha negativ effekt på beintetthet og fremtidig risiko for frakturer er ikke kjent. Pasienter med 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon 
bør ikke ta dette legemidlet. Immunt reaktiveringssyndrom er rapportert hos pasienter behandlet med antiretroviral 
kombinasjonsbehandling.  Autoimmune sykdommer har også vært rapportert i forbindelse med immunreaktivering. 
Interaksjon: Doravirin metaboliseres hovedsakelig av CYP3A, og legemidler som induserer eller hemmer CYP3A 
forventes å påvirke clearance av doravirin. Delstrigo skal ikke administreres samtidig med legemidler som er sterke 
induktorer av CYP3A-enzymet da dette kan redusere effekten av doravirin.
Forsiktighet må utvises når doravirin gis samtidig med legemidler som er sensitive CYP3A-substrater som også har 
et smalt terapeutisk vindu (f.eks. takrolimus og sirolimus).

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

Utvalgt sikkerhetsinformasjon1

• en tablett daglig som tas med eller uten mat1

• nøytral lipidprofil2

• effekt uavhengig av virusmengde ved baseline2

• kan brukes med mange vanlige brukte medikamenter1

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

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

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

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

Referanser: 1. Delstrigo SPC Des 2019 avsnitt 4.1, 4.2.  2. Orkin C, Squires K E, Molina JM, et al. Doravirine/Lamivudine/Tenofovir  
Disoproxil Fumarate is Non-inferior to Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate in Treatment-naïve Adults With Human  
Immunodeficiency Virus-1 Infection: week 48 Results of the DRIVE-AHEAD Trial. Clin Infect Dis. 2018. Epub 2018 August 31.
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Er det plass til et sy ke pleie vi ten ska pe lig  
fag mil jø på et me di sinsk fa kul tet?

Vår opp ga ve er ikke å drive 
kli nisk vi de re ut dan ning av 
 syke plei e re. Li ke vel skal et 
 forsknings ba sert og tverr fag lig 
orien tert sy ke pleie mil jø også  
i frem ti den fin nes ved Det me di
sins ke fa kul tet ved Uni ver si te tet 
i Oslo.

Kunn skaps de par te men tet of ent lig gjor de 
16.1.2020 en ny for skrift om na sjo nal ret
nings lin je for mas ter ut dan ning i avan sert 
kli nisk all menn sy ke pleie (1). Kort tid et er 
(1.2.2020) ved tok Hel se og om sorgs de par te
men tet en for skrift som gir sy ke plei e re  
som gjen nom fø rer den ne ut dan nin gen,  
en  of ent lig spe sia list god kjen ning (2).

De to for skrif te ne har skapt de bat både 
blant le ger og i me di sins ke mil jø er for øv rig 
(3, 4), selv om po li ti ke re og sy ke plei e re syns 
å være sam stem te om den nye ut dan nin gen 
(5). For le del sen ved Det me di sins ke fa kul tet 
ved Uni ver si te tet i Oslo ak tua li se rer den ne 
sa ken en prin si pi ell av kla ring av hva slags 
stu die til bud det er plass til ved vårt fa kul tet.

Lang tra di sjon for sy ke pleie vi ten skap
Sy ke pleie vi ten skap ble etab lert som un der
vis nings fag ved Uni ver si te tet i Oslo i 1985.  
I 1993 ble mil jø et over ført til Det me di sins ke 
fa kul tet og er si den kon so li dert som et 
na sjo nalt le den de aka de misk mil jø på fag 
feltet (6). En vik tig opp ga ve for det sy ke pleie
vi ten ska pe li ge mil jø et ved Uni ver si te tet  
i Oslo var fra star ten å ut dan ne læ re re til 
lan dets høg sko ler som sto for grunn ut dan
ning i fa get. På grunn av den økte kon kur
ran sen fra and re in sti tu sjo ner har mil jø et 
imid ler tid i sta dig sti gen de grad slit med 
re krut e ring til sine mas ter stu di er. Sam ti dig 
har vårt fag mil jø i økt ut strek ning vekt lagt 
fors ker ut dan ning av sy ke plei e re.

Det me di sins ke fa kul tets pro fil
En «sterk forsk nings kul tur tuf tet på høye 
vi ten ska pe li ge stan dar der og ide a ler» (7)  
er en grunn hold ning og et kom pa ra tivt 
for trinn for Uni ver si te tet i Oslo ge ne relt og 
Det me di sins ke fa kul tet spe si elt. På ut dan
nings si den har fa kul te tet valgt å pri ori te re 

hel het li ge pro fe sjons stu di er og ful le mas ter
pro gram mer. Uni ver si te tet i Os los so li de 
forsk nings mil jø er og fag li ge bred de gir oss 
en unik mu lig het til å drive lan ge, kom plek
se og forsk nings ba ser te stu die løp. I til legg 
gir det et grunn lag for å ut vik le og drive 
stu die til bud på mas ter og ph.d.nivå som  
de fles te and re nors ke in sti tu sjo ner ikke har 
(8). Vi har også i mot set ning til and re nors ke 
in sti tu sjo ner som til byr me di sin ut dan nin
ger, be holdt nav net Det me di sins ke fa kul tet.

Det sy ke pleie vi ten ska pe li ge mil jø et ved 
Uni ver si te tet i Oslo har vært dre vet et er de 
sam me grunn prin sip pe ne som fa kul te tet 
forøvrig. Mil jø ets fo kus har fra star ten  
lig get på vi de re ut vik lin gen av sy ke pleie  
som vi ten skap. Den ster ke kop lin gen mel
lom forsk ning og un der vis ning har vært 
mil jø ets sær mer ke. I til legg har fag mil jø et 
ut nyt et sit for trinn av å være plas sert på et 
me di sinsk fa kul tet og et bred de uni ver si tet 
gjen nom ut strakt sam ar beid med and re 
fag mil jø er.

Sy ke pleie vi ten ska pens plass  
ved Det me di sins ke fa kul tet
Fa kul tets le del sen øns ker et sterkt sy ke pleie
vi ten ska pe lig mil jø ved Det me di sins ke 
fa kul tet. Men en vi de re fø ring og vi de re 
utvikling av fag mil jø ets sære gne pro fil 
in ne bæ rer også et be hov for en ty de lig gjø
ring av ar beids de lin gen med til gren sen de 
mil jø er ved and re in sti tu sjo ner. Det me di
sins ke fa kul tet ved Uni ver si te tet i Oslo  
til byr in gen kli nisk grunn ut dan ning av 
sy ke plei e re. Det har vi hel ler ikke som am bi
sjon å gjø re i frem ti den. Vi ser det hel ler ikke 
som vår opp ga ve å bli et fa kul tet for kli nisk 
orien tert vi de re ut dan ning. In sti tu sjo ner 
som til byr grunn ut dan ning i sy ke pleie og 
har en mer ut vik let in fra struk tur for prak sis
ut veks ling av sy ke plei e re, er bedre rig get til 
det e enn det vi er.

De ler av ut dan nin gen i avan sert kli nisk 
all menn sy ke pleie er utvil somt i god over
ens stem mel se med det vi opp fat er som vårt 
sam funns man dat. Det frem går blant an net 
av for skrif ten om na sjo nal ret nings lin je  

for ut dan nin gen at den «skal gi bred de 
kompe tan se til å hånd te re sy ke pleie fag li ge 
pro blem stil lin ger på in di vid, grup pe og 
sy stem ni vå. … Vi de re skal stu di et gi for dy
pet kunn skap om forsk nings me tode og 
sen tra le vi ten ska pe li ge og etis ke teo ri er og 
be gre per …» (1). Fle re av te ma ene som frem
he ves i for skrif ten, slik som hel het lig tje nes
te til bud, fore byg gen de hel se ar beid, hel se
tek no lo gi og sam ar beid på tvers av pro fe sjo
ner, er også sen tra le satsningsområder for 
Det me di sins ke fa kul tet ved Uni ver si te tet  
i Oslo.

Ikke des to mind re er det vår opp fat ning  
at der som et fa kul tet med vår pro fil og 
struk tur skul le gå inn for den ne ut dan nin
gen, måt e det skje i sam ar beid med en 
 in sti tu sjon som til byr grunn ut dan ning  
i sy ke pleie. En ut dan ning i avan sert kli nisk 
all menn sy ke pleie vil in ne bæ re en drei ning  
i en mer kli nisk og mind re forsk nings ori en
tert ret ning enn det som tra di sjo nelt har 
vært vårt sy ke pleie mil jøs ut dan nings pro fil. 
Vi an ser det også som tvil somt at vår in sti tu
sjon ale ne vil kun ne re krut e re et til strek ke
lig an tall stu den ter til et slikt pro gram uten 
et for ma li sert sam ar beid med en in sti tu sjon 
med grunn ut dan ning i sy ke pleie og den 
in sti tu sjons lo ja li tet det e fø rer med seg.

Vei en vi de re
Vi øns ker at vårt fag mil jø i sy ke pleie vi ten
skap skal vi de re fø res og vi de re ut vik les 
 in nen for ram me ne av de grunn prin sip pe ne 
som all tid har kjen ne teg net vårt fa kul tet:  
Vi er et forsk nings in ten sivt me di sinsk uni
ver si tets mil jø der hel het li ge pro fe sjons stu
di er og forsk nings ori en ter te mas ter pro
gram mer står i fo kus. Som fa kul tets le del se 
vil vi gjø re vårt for at det sy ke pleie vi ten ska
pe li ge mil jø et ved Det me di sins ke fa kul tet 
skal kun ne iva re ta sin ster ke po si sjon na sjo
nalt og in ter na sjo nalt og den tet e kop lin
gen mel lom ut dan ning og forsk ning som 
kjen ne teg ner mil jø et.

Selv om vår opp ga ve ikke er å drive kli nisk 
vi de re ut dan ning av sy ke plei e re, skal et 
forsk nings ba sert og tverr fag lig orien tert 
sy ke pleie mil jø også i frem ti den ha en na tur
lig plass ved Det me di sins ke fa kul tet ved 
Uni ver si te tet i Oslo.

Mot at 6.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 30.4.2020, 
 godkjent 4.5.2020.

«Fa kul tets le del sen øns ker et 
sterkt sy ke pleie vi ten ska pe lig  
mil jø ved Det me di sins ke 
 fakul tet» Søk midler til hjerte- og karforskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen har støttet 
norsk hjerte- og karforskning siden 1960. For 
2021 vil vårt bidrag være 16,3 millioner  
kroner.

Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerte-  
og karforskning skal bidra til økt kunnskap om: 

 Årsakssammenhenger og sykdoms- 
 mekanismer

 Risikofaktorer
 Primærforebyggende tiltak 
 Diagnostiske metoder
 Sekundærforebyggende tiltak
 Behandling og rehabilitering  

 (ikke helsetjenesteforskning)
 COVID-19 relatert til hjerte- og karsykdom

Det lyses ut midler til: 

 Doktorgradsstipender
 Postdoktorstipender
 Driftsstøtte til prosjekter 

Postdoktor- og doktorgradsstipendene  
utlyses for tre år, driftsstøtte for ett år. 

Prosjektene vurderes av et internasjonalt  
fagpanel og tildeles etter innstilling fra  
Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerte- 
og karråd.

Kontakt Øivind Kristensen for mer  
informasjon på telefon 40 44 57 93 eller  
e-post: oikr@nasjonalforeningen.no/ 
forskning@nasjonalforeningen.no

Søknadsskjema og retningslinjer finnes på: 

www.nasjonalforeningen.no/forskningsmidler

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 
helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og 
karsykdommer og demens. Dette gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende 
tiltak og helsepolitisk arbeid. Vi er interesseorganisasjon for personer med demens 
og deres pårørende.

Søknaden leveres elektronisk innen 01.09.2020, kl. 23:30.
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MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.

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

TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 60 mg: Hver tablett inneh.: Edoksa-
ban 15 mg, resp. 30 mg og 60 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 15 mg: Titan-
dioksid (E 171), rødt og gult jernoksid (E 172). 30 mg: Titandioksid (E 171), rødt 
jernoksid (E 172). 60 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172). Indikasjoner: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrie-
flimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hyper-
tensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall 
(TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging 
av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Dosering: Forebygging av slag og 
systemisk embolisme: 60 mg 1 gang daglig. Behandling hos NVAF-pasienter bør 
fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT, behandling av LE og fore-
bygging av tilbakevendende DVT og LE (VTE): 60 mg 1 gang daglig etter innle-
dende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager. Skal ikke gis samtidig med 
innledende parenteral antikoagulant. Behandlingsvarighet ved DVT og LE (venøs 
tromboemboli, VTE), og forebygging av tilbakevendende VTE bør tilpasses individu-
elt etter nøye vurdering av fordelen med behandlingen mot risikoen for blødning. 
Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofakto-
rer (f.eks. nylig kirurgi, traume, immobilisering), og lengre varighet bør baseres på 
permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT eller LE. Ved NVAF og VTE er anbefalt 
dose 30 mg edoksaban 1 gang daglig hos pasienter med én eller flere av følgende 
kliniske faktorer: Moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt), 
lav kroppsvekt ≤60 kg, samtidig bruk av følgende P-gp-hemmere: Ciklosporin, dro-
nedaron, erytromycin eller ketokonazol. Bytte til/fra andre antikoagulanter: Over-
gang fra vitamin K-antagonist (VKA) til Lixiana: Seponer VKA og start med Lixiana 
når INR er ≤2,5. Overgang fra andre orale antikoagulanter enn VKA (dabigatran, 
rivar oksaban, apiksaban) til Lixiana: Seponer dabigatran, rivaroksaban eller apiksa-
ban og start med Lixiana ved tidspunkt for neste dose av oral antikoagulant. Over-
gang fra parenterale antikoagulanter til Lixiana: Skal ikke gis samtidig. S.c. 
antikoagulanter (dvs. LMWH, fondaparinuks): Seponer subkutan antikoagulant og 
start med Lixiana ved tidspunkt for neste planlagte dose av subkutan antikoagulant. 
I.v. ufraksjonert heparin (UFH): Seponer infusjonen og start med Lixiana 4 timer se-
nere. Overgang fra Lixiana til VKA: Det er potensial for utilstrekkelig antikoagulasjon 
under overføring fra Lixiana til VKA. Kontinuerlig adekvat antikoagulasjon skal sikres 
under enhver overføring til en annen antikoagulant. Oralt alternativ: Ved 60 mg dose, 
gi Lixiana 30 mg 1 gang daglig sammen med en egnet VKA-dose. Ved 30 mg dose 
(ved én eller flere av følgende kliniske faktorer: Moderat til alvorlig nedsatt nyrefunk-
sjon (ClCR 15-50 ml/minutt), lav kroppsvekt eller bruk sammen med visse P-gp-hem-
mere), gi Lixiana 15 mg 1 gang daglig sammen med egnet VKA-dose. Pasienten 
skal ikke ta en oppstartsdose av VKA for raskt å nå en stabil INR mellom 2 og 3. Det 
anbefales å ta hensyn til vedlikeholdsdosen av VKA og om pasienten tidligere har 
tatt en VKA, eller å bruke valid INR-styrt VKA-behandlingsalgoritme, i samsvar med 
lokal praksis. Når INR er ≥2 bør Lixiana seponeres. De fleste pasienter (85%) bør 
kunne nå en INR ≥2 innen 14 dager ved samtidig bruk av Lixiana og VKA. Etter 14 
dager anbefales det at Lixiana seponeres, mens VKA fortsatt titreres for å nå INR 
mellom 2 og 3. De første 14 dagene med samtidig behandling anbefales det at INR 
måles minst 3 ganger rett før inntak av den daglige dosen av Lixiana for å minimere 
Lixianas påvirkning av INR. Samtidig bruk av Lixiana og VKA kan øke INR etter Lixi-
ana-dosen med inntil 46%. Parenteralt alternativ: Seponer Lixiana og gi en parente-
ral antikoagulant og VKA ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Ved stabil 
INR ≥2, skal parenteral antikoagulant seponeres og VKA kontinueres. Overgang fra 
Lixiana til andre orale antikoagulanter enn VKA: Seponer Lixiana og start med 
ikke-VKA antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Overgang 
fra Lixiana til parenterale antikoagulanter: Skal ikke gis samtidig. Seponer Lixiana og 
start med parenteral antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. 
Glemt dose: Dosen skal tas umiddelbart. Påfølgende dag fortsettes inntak 1 gang 
daglig som anbefalt. Dobbel dose skal ikke tas samme dag som erstatning for en 
glemt dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved 
leversykdom forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Skal brukes med forsiktighet ved lett til 
moderat nedsatt leverfunksjon, og anbefalt dose er 60 mg 1 gang daglig. Pasienter 
med ALAT/ASAT >2 × ULN eller totalbilirubin 1,5 × ULN ble ekskludert fra kliniske 
studier. Skal derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Leverfunksjons-
test bør utføres før behandlingsstart. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett nedsatt nyre-
funksjon (ClCR >50-80 ml/minutt) er anbefalt dose 60 mg 1 gang daglig. Ved mode-
rat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt) er anbefalt dose 30 mg 
1 gang daglig. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom (ESRD) (ClCR <15 ml/minutt) 
eller i dialyse. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen 
data. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig. Samtidig bruk av P-gp-hemmere: Ved 
samtidig bruk med ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol, er anbe-
falt dose 30 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon er ikke nødvendig ved samtidig bruk 
av amiodaron, kinidin eller verapamil. Bruk sammen med andre P-gp-hemmere, inkl. 
hiv-proteasehemmere, er ikke undersøkt. Elektrokonvertering: Når elektrokonverte-
ring er veiledet av transøsofageal ekkokardiografi (TEE) hos antikoagulantianaive 
pasienter, bør behandling startes minst 2 timer før elektrokonvertering for å sikre 
adekvat antikoagulasjon. Elektrokonvertering bør utføres senest 12 timer etter dose-
ring på prosedyredagen. Før elektrokonvertering må det bekreftes at Lixiana er tatt 
som forskrevet. Beslutninger vedrørende oppstart og varighet av behandlingen bør 
følge etablerte retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling av pasienter som gjen-
nomgår elektrokonvertering. Annet: Ved kroppsvekt ≤60 kg er anbefalt dose 30 mg 
1 gang daglig. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversykdom 
assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstan-
der, hvis betydelig risiko for alvorlig blødning. Dette kan omfatte nåværende eller 
nylig gastrointestinal ulcussykdom, eksisterende ondartede svulster med høy risiko 
for blødning, nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, rygg-
rad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusva-
ricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller 
intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Samti-
dig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks. ufraksjonert heparin, lavmole-
kylært heparin, heparinderivater, orale antikoagulanter, unntatt i spesielle tilfeller ved 
bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin gis i doser 
nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og am-
ming. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Gir økt blødningsrisiko og kan medføre 
alvorlig, potensielt fatal blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt ri-
siko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Laboratorie-
tester av hemoglobin/hematokrit i tillegg til klinisk overvåkning kan være nyttig for å 
oppdage skjulte blødninger. Pasienter med økt blødningsrisiko skal overvåkes nøye 
for tegn og symptomer på blødningskomplikasjoner og anemi etter behandlings-
start. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må undersøkes med tanke på 
å lokalisere blødningen. Antikoagulasjonseffekten kan ikke måles på en pålitelig 
måte med standard laboratorieprøver. Eldre: Samtidig bruk med ASA foretas med 

forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Nedsatt nyrefunksjon: AUC var 
økt med 32%, 74% og 72% hos personer med hhv. lett, moderat eller alvorlig ned-
satt nyrefunksjon. Se Dosering. Nyrefunksjon ved NVAF: Brukes kun etter nøye vur-
dering av individuell tromboemboli- og blødningsrisiko hos pasienter med NVAF og 
høy ClCR. ClCR bør overvåkes i begynnelsen hos alle pasienter og deretter når klinisk 
indisert. Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved lett til moderat le-
verfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Sepone-
ring for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal skje 
så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prosedyre-
utsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inngrepet. 
Behandling bør gjenopptas så snart som mulig etter kirurgisk inngrep eller andre 
prosedyrer, dersom tilstrekkelig hemostase er etablert, da det tar 1-2 timer før anti-
koagulasjonseffekten inntrer. Parenteral antikoagulant bør vurderes hvis orale lege-
midler ikke kan tas under eller etter kirurgisk intervensjon, og deretter bytte til edok-
saban 1 gang daglig oralt. Andre legemidler som påvirker hemostasen: Samtidig 
bruk av ASA, P2Y12-hemmere av blodplateaggregasjon, andre antitrombotiske 
midler, fibrinolytisk terapi, SSRI eller SNRI, og kronisk bruk av NSAID kan øke blød-
ningsrisikoen, se Interaksjoner. Kunstige hjerteklaffer og moderat til alvorlig mitral-
stenose: Ingen data, bruk er ikke anbefalt. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter 
eller pasienter som trenger trombolyse eller lungeembolektomi: Ingen data, bruk er 
ikke anbefalt. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling og/eller 
forebygging av VTE hos pasienter med aktiv kreft er ikke fastslått. Antifosfolipidsyn-
drom: Ikke anbefalt ved tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. 
Gjelder særlig trippel-positive pasienter (for lupusantikoagulant, antikardiolipin-anti-
stoffer, og anti-beta-2-glykoprotein I-antistoffer). Behandling kan være assosiert 
med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med 
behandling med vitamin K-antagonist. Laboratorieparametre for koagulasjon: Anti-
koagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-test som 
kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser ved spesielle tilfeller, f.eks. ved overdose-
ring og hastekirurgi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på 
evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om 
relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. P-gp-hemmer: Samtidig bruk 
med P-gp-hemmere kan gi økt plasmakonsentrasjon av edoksaban, se Dosering. 
P-gp-induktorer: Samtidig bruk av P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, kar-
bamazepin, fenobarbital eller johannesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasma-
konsentrasjon av edoksaban. Brukes med forsiktighet sammen med P-gp-induk-
torer. P-gp-substrater: Ingen dosejustering nødvendig ved samtidig bruk med 
digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggregasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: 
Samtidig bruk med andre antikoagulanter er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA 
(100 mg eller 325 mg) øker blødningstiden. Samtidig bruk med høydose ASA (325 
mg) øker Cmax og AUC ved steady state med hhv. 35% og 32% for edoksaban. 
Samtidig kronisk bruk med høydose ASA er ikke anbefalt. Samtidig bruk med 
ASA-doser >100 mg bør kun foretas under medisinsk tilsyn. Kan gis samtidig med 
lavdose ASA (≤100 mg/døgn). Hemmere av blodplateaggregasjon: Samtidig bruk 
av tienopyridiner gir økt risiko for blødning. Svært begrenset erfaring med samtidig 
bruk med dobbel blodplateaggregasjonshemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: 
Samtidig bruk av naproksen øker blødningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt 
risiko for blødning. Kronisk bruk av NSAID sammen med edoksaban er ikke anbe-
falt. SSRI og SNRI: Mulig økt blødningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRI på blod-
plater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Reproduk-
sjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder 
skal unngå å bli gravide under behandling. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Skal 
ikke brukes under amming. Det må vurderes om ammingen skal avbrytes eller be-
handling avsluttes. Fertilitet: Ingen humane data. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, kvalme, nedre 
gastrointestinalblødning, oral/faryngeal blødning, øvre gastrointestinalblødning. Ge-
nerelle: Blødning på innstikksted. Hud: Kutan bløtvevsblødning, pruritus, utslett. 
Kjønnsorganer/bryst: Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år). Lever/
galle: Økt bilirubin i blodet, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nevrologiske: Hodepine, 
svimmelhet. Nyre/urinveier: Makroskopisk hematuri/blødning i ureter. Undersøkel-
ser: Unormal leverfunksjonstest. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhet. Kar: Annen blød-
ning. Lever/galle: Økt alkalisk fosfatase i blod, økte transaminaser. Luftveier: He-
moptyse. Nevrologiske: Intrakraniell blødning (ICH). Skader/komplikasjoner: Blød-
ning på operasjonssted. Øye: Intraokulær blødning, konjunktival/skleral blødning. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Hjerte: 
Perikardblødning. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk reaksjon. Muskel- 
skjelettsystemet: Intraartikulær blødning, intramuskulær blødning (uten kompart-
mentsyndrom). Nevrologiske: Subaraknoidalblødning. Skader/komplikasjoner: Pro-
sedyrerelatert blødning, subdural blødning. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Overdose kan gi blødninger. Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må behand-
ling utsettes eller seponeres. Behandling tilpasses etter alvorlighetsgrad og lokalise-
ring av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan benyttes, slik som mekanisk 
kompresjon, kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og 
hemo dynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombinkompleks-
konsentrat (PCC), 50 IE/kg, reverserer effekten ved livstruende blødninger som ikke 
kan kontrolleres av transfusjon eller hemostase. Rekombinant faktor VIIa kan over-
veies, men data vedrørende klinisk nytte er begrenset. Edoksaban er trolig ikke dia-
lyserbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F03 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av 
faktor Xa, serinproteasen i siste del av den vanlige koagulasjonskaskaden. Hemmer 
fri faktor Xa og protrombinaseaktivitet. Hemming av faktor Xa reduserer trombindan-
nelse, forlenger koagulasjonstiden og reduserer risikoen for trombedannelse. Ab-
sorpsjon: Cmax innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 62%. Dosepropor-
sjonal farmakokinetikk for doser på 15-60 mg. Proteinbinding: Ca. 55% (in vitro). 
Fordeling: Vd er 107 liter. Ingen klinisk relevant akkumulering ved dosering 1 gang 
daglig. Halveringstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total 
clearance er ca. 22 (±3) liter/time. Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konju-
gering eller oksidering via CYP3A4/5. Edoksaban er et substrat for P-gp, men ikke 
for OATP1B1, OAT1 eller OAT3 eller OCT2. Den aktive metabolitten er et substrat for 
OATP1B1. Utskillelse: Ca. 35% via nyrer, resten via galle og tarm. Pakninger og 
priser: 15 mg: 10 stk. (blister) kr 279,40. 30 mg: 30 stk. (blister) kr 765,80. 100 stk. 
(blister) kr 2468,10. 60 mg: 30 stk. (blister) kr 765,80. 100 stk. (blister) kr 2468,10. 
Sist endret: 02.04.2020
Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voks-
ne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som stuvningssvikt, hypertensjon, alder f.o.m. 75 år, diabetes mellitus, tidligere 
slag eller forbigående iskemisk anfall (TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) 
og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne 
pasienter. Refusjons koder: ICPC: K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 
Dyp venetrombose. ICD: I26 Lunge emboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt 
og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Vilkår: Ingen spesifisert.
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  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver  
mistenkt bivirkning. 

KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Høyere risiko for klinisk relevant blødning. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Graviditet 
og amming. FORSIKTIGHET: ved økt risiko for blødning. Skal seponeres ved alvorlig blødning. Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes. Ikke 
anbefalt ved terminal nyresykdom, dialyse, alvorlig nedsatt leverfunksjon eller antifosfolipidsyndrom. INTERAKSJONER: Dosereduksjon ved samtidig bruk 
med P-gp-hemmere ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved bruk av P-gp-indusere. Høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR LIXIANA® (edoxaban)
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2.  Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013;369:2093-104. 
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*    NOAK: non-vitamin k-avhengige orale antikoagulantia.  I Engage AF Timi studien var 8474 av de 21105 deltagerne ≥ 75 år.2

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

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.
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Lixiana «Daiichi Sankyo»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A F03

TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 60 mg: Hver tablett inneh.: Edoksa-
ban 15 mg, resp. 30 mg og 60 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 15 mg: Titan-
dioksid (E 171), rødt og gult jernoksid (E 172). 30 mg: Titandioksid (E 171), rødt 
jernoksid (E 172). 60 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172). Indikasjoner: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrie-
flimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hyper-
tensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall 
(TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging 
av tilbakevendende DVT og LE hos voksne. Dosering: Forebygging av slag og 
systemisk embolisme: 60 mg 1 gang daglig. Behandling hos NVAF-pasienter bør 
fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT, behandling av LE og fore-
bygging av tilbakevendende DVT og LE (VTE): 60 mg 1 gang daglig etter innle-
dende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager. Skal ikke gis samtidig med 
innledende parenteral antikoagulant. Behandlingsvarighet ved DVT og LE (venøs 
tromboemboli, VTE), og forebygging av tilbakevendende VTE bør tilpasses individu-
elt etter nøye vurdering av fordelen med behandlingen mot risikoen for blødning. 
Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofakto-
rer (f.eks. nylig kirurgi, traume, immobilisering), og lengre varighet bør baseres på 
permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT eller LE. Ved NVAF og VTE er anbefalt 
dose 30 mg edoksaban 1 gang daglig hos pasienter med én eller flere av følgende 
kliniske faktorer: Moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt), 
lav kroppsvekt ≤60 kg, samtidig bruk av følgende P-gp-hemmere: Ciklosporin, dro-
nedaron, erytromycin eller ketokonazol. Bytte til/fra andre antikoagulanter: Over-
gang fra vitamin K-antagonist (VKA) til Lixiana: Seponer VKA og start med Lixiana 
når INR er ≤2,5. Overgang fra andre orale antikoagulanter enn VKA (dabigatran, 
rivar oksaban, apiksaban) til Lixiana: Seponer dabigatran, rivaroksaban eller apiksa-
ban og start med Lixiana ved tidspunkt for neste dose av oral antikoagulant. Over-
gang fra parenterale antikoagulanter til Lixiana: Skal ikke gis samtidig. S.c. 
antikoagulanter (dvs. LMWH, fondaparinuks): Seponer subkutan antikoagulant og 
start med Lixiana ved tidspunkt for neste planlagte dose av subkutan antikoagulant. 
I.v. ufraksjonert heparin (UFH): Seponer infusjonen og start med Lixiana 4 timer se-
nere. Overgang fra Lixiana til VKA: Det er potensial for utilstrekkelig antikoagulasjon 
under overføring fra Lixiana til VKA. Kontinuerlig adekvat antikoagulasjon skal sikres 
under enhver overføring til en annen antikoagulant. Oralt alternativ: Ved 60 mg dose, 
gi Lixiana 30 mg 1 gang daglig sammen med en egnet VKA-dose. Ved 30 mg dose 
(ved én eller flere av følgende kliniske faktorer: Moderat til alvorlig nedsatt nyrefunk-
sjon (ClCR 15-50 ml/minutt), lav kroppsvekt eller bruk sammen med visse P-gp-hem-
mere), gi Lixiana 15 mg 1 gang daglig sammen med egnet VKA-dose. Pasienten 
skal ikke ta en oppstartsdose av VKA for raskt å nå en stabil INR mellom 2 og 3. Det 
anbefales å ta hensyn til vedlikeholdsdosen av VKA og om pasienten tidligere har 
tatt en VKA, eller å bruke valid INR-styrt VKA-behandlingsalgoritme, i samsvar med 
lokal praksis. Når INR er ≥2 bør Lixiana seponeres. De fleste pasienter (85%) bør 
kunne nå en INR ≥2 innen 14 dager ved samtidig bruk av Lixiana og VKA. Etter 14 
dager anbefales det at Lixiana seponeres, mens VKA fortsatt titreres for å nå INR 
mellom 2 og 3. De første 14 dagene med samtidig behandling anbefales det at INR 
måles minst 3 ganger rett før inntak av den daglige dosen av Lixiana for å minimere 
Lixianas påvirkning av INR. Samtidig bruk av Lixiana og VKA kan øke INR etter Lixi-
ana-dosen med inntil 46%. Parenteralt alternativ: Seponer Lixiana og gi en parente-
ral antikoagulant og VKA ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Ved stabil 
INR ≥2, skal parenteral antikoagulant seponeres og VKA kontinueres. Overgang fra 
Lixiana til andre orale antikoagulanter enn VKA: Seponer Lixiana og start med 
ikke-VKA antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Overgang 
fra Lixiana til parenterale antikoagulanter: Skal ikke gis samtidig. Seponer Lixiana og 
start med parenteral antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. 
Glemt dose: Dosen skal tas umiddelbart. Påfølgende dag fortsettes inntak 1 gang 
daglig som anbefalt. Dobbel dose skal ikke tas samme dag som erstatning for en 
glemt dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved 
leversykdom forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Ikke 
anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Skal brukes med forsiktighet ved lett til 
moderat nedsatt leverfunksjon, og anbefalt dose er 60 mg 1 gang daglig. Pasienter 
med ALAT/ASAT >2 × ULN eller totalbilirubin 1,5 × ULN ble ekskludert fra kliniske 
studier. Skal derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Leverfunksjons-
test bør utføres før behandlingsstart. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett nedsatt nyre-
funksjon (ClCR >50-80 ml/minutt) er anbefalt dose 60 mg 1 gang daglig. Ved mode-
rat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt) er anbefalt dose 30 mg 
1 gang daglig. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom (ESRD) (ClCR <15 ml/minutt) 
eller i dialyse. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen 
data. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig. Samtidig bruk av P-gp-hemmere: Ved 
samtidig bruk med ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol, er anbe-
falt dose 30 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon er ikke nødvendig ved samtidig bruk 
av amiodaron, kinidin eller verapamil. Bruk sammen med andre P-gp-hemmere, inkl. 
hiv-proteasehemmere, er ikke undersøkt. Elektrokonvertering: Når elektrokonverte-
ring er veiledet av transøsofageal ekkokardiografi (TEE) hos antikoagulantianaive 
pasienter, bør behandling startes minst 2 timer før elektrokonvertering for å sikre 
adekvat antikoagulasjon. Elektrokonvertering bør utføres senest 12 timer etter dose-
ring på prosedyredagen. Før elektrokonvertering må det bekreftes at Lixiana er tatt 
som forskrevet. Beslutninger vedrørende oppstart og varighet av behandlingen bør 
følge etablerte retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling av pasienter som gjen-
nomgår elektrokonvertering. Annet: Ved kroppsvekt ≤60 kg er anbefalt dose 30 mg 
1 gang daglig. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversykdom 
assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstan-
der, hvis betydelig risiko for alvorlig blødning. Dette kan omfatte nåværende eller 
nylig gastrointestinal ulcussykdom, eksisterende ondartede svulster med høy risiko 
for blødning, nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, rygg-
rad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusva-
ricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller 
intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Samti-
dig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks. ufraksjonert heparin, lavmole-
kylært heparin, heparinderivater, orale antikoagulanter, unntatt i spesielle tilfeller ved 
bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin gis i doser 
nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og am-
ming. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Gir økt blødningsrisiko og kan medføre 
alvorlig, potensielt fatal blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt ri-
siko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Laboratorie-
tester av hemoglobin/hematokrit i tillegg til klinisk overvåkning kan være nyttig for å 
oppdage skjulte blødninger. Pasienter med økt blødningsrisiko skal overvåkes nøye 
for tegn og symptomer på blødningskomplikasjoner og anemi etter behandlings-
start. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må undersøkes med tanke på 
å lokalisere blødningen. Antikoagulasjonseffekten kan ikke måles på en pålitelig 
måte med standard laboratorieprøver. Eldre: Samtidig bruk med ASA foretas med 

forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Nedsatt nyrefunksjon: AUC var 
økt med 32%, 74% og 72% hos personer med hhv. lett, moderat eller alvorlig ned-
satt nyrefunksjon. Se Dosering. Nyrefunksjon ved NVAF: Brukes kun etter nøye vur-
dering av individuell tromboemboli- og blødningsrisiko hos pasienter med NVAF og 
høy ClCR. ClCR bør overvåkes i begynnelsen hos alle pasienter og deretter når klinisk 
indisert. Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved lett til moderat le-
verfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Sepone-
ring for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal skje 
så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prosedyre-
utsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inngrepet. 
Behandling bør gjenopptas så snart som mulig etter kirurgisk inngrep eller andre 
prosedyrer, dersom tilstrekkelig hemostase er etablert, da det tar 1-2 timer før anti-
koagulasjonseffekten inntrer. Parenteral antikoagulant bør vurderes hvis orale lege-
midler ikke kan tas under eller etter kirurgisk intervensjon, og deretter bytte til edok-
saban 1 gang daglig oralt. Andre legemidler som påvirker hemostasen: Samtidig 
bruk av ASA, P2Y12-hemmere av blodplateaggregasjon, andre antitrombotiske 
midler, fibrinolytisk terapi, SSRI eller SNRI, og kronisk bruk av NSAID kan øke blød-
ningsrisikoen, se Interaksjoner. Kunstige hjerteklaffer og moderat til alvorlig mitral-
stenose: Ingen data, bruk er ikke anbefalt. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter 
eller pasienter som trenger trombolyse eller lungeembolektomi: Ingen data, bruk er 
ikke anbefalt. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling og/eller 
forebygging av VTE hos pasienter med aktiv kreft er ikke fastslått. Antifosfolipidsyn-
drom: Ikke anbefalt ved tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. 
Gjelder særlig trippel-positive pasienter (for lupusantikoagulant, antikardiolipin-anti-
stoffer, og anti-beta-2-glykoprotein I-antistoffer). Behandling kan være assosiert 
med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med 
behandling med vitamin K-antagonist. Laboratorieparametre for koagulasjon: Anti-
koagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-test som 
kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser ved spesielle tilfeller, f.eks. ved overdose-
ring og hastekirurgi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på 
evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om 
relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. P-gp-hemmer: Samtidig bruk 
med P-gp-hemmere kan gi økt plasmakonsentrasjon av edoksaban, se Dosering. 
P-gp-induktorer: Samtidig bruk av P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, kar-
bamazepin, fenobarbital eller johannesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasma-
konsentrasjon av edoksaban. Brukes med forsiktighet sammen med P-gp-induk-
torer. P-gp-substrater: Ingen dosejustering nødvendig ved samtidig bruk med 
digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggregasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: 
Samtidig bruk med andre antikoagulanter er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA 
(100 mg eller 325 mg) øker blødningstiden. Samtidig bruk med høydose ASA (325 
mg) øker Cmax og AUC ved steady state med hhv. 35% og 32% for edoksaban. 
Samtidig kronisk bruk med høydose ASA er ikke anbefalt. Samtidig bruk med 
ASA-doser >100 mg bør kun foretas under medisinsk tilsyn. Kan gis samtidig med 
lavdose ASA (≤100 mg/døgn). Hemmere av blodplateaggregasjon: Samtidig bruk 
av tienopyridiner gir økt risiko for blødning. Svært begrenset erfaring med samtidig 
bruk med dobbel blodplateaggregasjonshemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: 
Samtidig bruk av naproksen øker blødningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt 
risiko for blødning. Kronisk bruk av NSAID sammen med edoksaban er ikke anbe-
falt. SSRI og SNRI: Mulig økt blødningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRI på blod-
plater. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Reproduk-
sjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder 
skal unngå å bli gravide under behandling. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Skal 
ikke brukes under amming. Det må vurderes om ammingen skal avbrytes eller be-
handling avsluttes. Fertilitet: Ingen humane data. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Abdominalsmerte, kvalme, nedre 
gastrointestinalblødning, oral/faryngeal blødning, øvre gastrointestinalblødning. Ge-
nerelle: Blødning på innstikksted. Hud: Kutan bløtvevsblødning, pruritus, utslett. 
Kjønnsorganer/bryst: Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år). Lever/
galle: Økt bilirubin i blodet, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nevrologiske: Hodepine, 
svimmelhet. Nyre/urinveier: Makroskopisk hematuri/blødning i ureter. Undersøkel-
ser: Unormal leverfunksjonstest. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: 
Trombocytopeni. Hud: Urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhet. Kar: Annen blød-
ning. Lever/galle: Økt alkalisk fosfatase i blod, økte transaminaser. Luftveier: He-
moptyse. Nevrologiske: Intrakraniell blødning (ICH). Skader/komplikasjoner: Blød-
ning på operasjonssted. Øye: Intraokulær blødning, konjunktival/skleral blødning. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Hjerte: 
Perikardblødning. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk reaksjon. Muskel- 
skjelettsystemet: Intraartikulær blødning, intramuskulær blødning (uten kompart-
mentsyndrom). Nevrologiske: Subaraknoidalblødning. Skader/komplikasjoner: Pro-
sedyrerelatert blødning, subdural blødning. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Overdose kan gi blødninger. Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må behand-
ling utsettes eller seponeres. Behandling tilpasses etter alvorlighetsgrad og lokalise-
ring av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan benyttes, slik som mekanisk 
kompresjon, kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og 
hemo dynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombinkompleks-
konsentrat (PCC), 50 IE/kg, reverserer effekten ved livstruende blødninger som ikke 
kan kontrolleres av transfusjon eller hemostase. Rekombinant faktor VIIa kan over-
veies, men data vedrørende klinisk nytte er begrenset. Edoksaban er trolig ikke dia-
lyserbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A F03 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av 
faktor Xa, serinproteasen i siste del av den vanlige koagulasjonskaskaden. Hemmer 
fri faktor Xa og protrombinaseaktivitet. Hemming av faktor Xa reduserer trombindan-
nelse, forlenger koagulasjonstiden og reduserer risikoen for trombedannelse. Ab-
sorpsjon: Cmax innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 62%. Dosepropor-
sjonal farmakokinetikk for doser på 15-60 mg. Proteinbinding: Ca. 55% (in vitro). 
Fordeling: Vd er 107 liter. Ingen klinisk relevant akkumulering ved dosering 1 gang 
daglig. Halveringstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total 
clearance er ca. 22 (±3) liter/time. Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konju-
gering eller oksidering via CYP3A4/5. Edoksaban er et substrat for P-gp, men ikke 
for OATP1B1, OAT1 eller OAT3 eller OCT2. Den aktive metabolitten er et substrat for 
OATP1B1. Utskillelse: Ca. 35% via nyrer, resten via galle og tarm. Pakninger og 
priser: 15 mg: 10 stk. (blister) kr 279,40. 30 mg: 30 stk. (blister) kr 765,80. 100 stk. 
(blister) kr 2468,10. 60 mg: 30 stk. (blister) kr 765,80. 100 stk. (blister) kr 2468,10. 
Sist endret: 02.04.2020
Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voks-
ne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, 
slik som stuvningssvikt, hypertensjon, alder f.o.m. 75 år, diabetes mellitus, tidligere 
slag eller forbigående iskemisk anfall (TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) 
og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne 
pasienter. Refusjons koder: ICPC: K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 
Dyp venetrombose. ICD: I26 Lunge emboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt 
og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Vilkår: Ingen spesifisert.
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  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver  
mistenkt bivirkning. 

KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Høyere risiko for klinisk relevant blødning. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Graviditet 
og amming. FORSIKTIGHET: ved økt risiko for blødning. Skal seponeres ved alvorlig blødning. Kreatininclearance og leverfunksjoner bør overvåkes. Ikke 
anbefalt ved terminal nyresykdom, dialyse, alvorlig nedsatt leverfunksjon eller antifosfolipidsyndrom. INTERAKSJONER: Dosereduksjon ved samtidig bruk 
med P-gp-hemmere ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol. Forsiktighet ved bruk av P-gp-indusere. Høydose ASA (325 mg) er ikke anbefalt.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR LIXIANA® (edoxaban)

Referanser: 
1. Lixiana SPC februar 2020, avsnitt 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1.
2.  Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013;369:2093-104. 

DOI: 10.1056/NEJMoa1310907. Supplement

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

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

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

Før forskrivning av LIXIANA®, se preparat omtalen.

N
O

-O
C

P
-0

0
07

1 
0

5/
2

0

En NOAK med tanke 
på de eldre* 

LIXIANA®



866

DEBAT T

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  9,  2020;  140:  866–7

Dis pu ta sen er en del av dok tor grads prø ven

Dok tor grads dis pu ta ser som blir 
holdt på eng elsk, er mind re eks
klu si ve og mer in klu de ren de enn 
dis pu ta ser på norsk. Men det 
unn skyl der ikke dår lig språk.

Tids skrif tet pub li ser te ny lig en le der av Odd 
Martin Val lers nes (1) og et inn legg i Språk
spal ten av Mag ne Ny len na (2), som beg ge  
er kri tis ke til at Det me di sins ke fa kul tet ved 
Uni ver si te tet i Oslo si den 2019 har prak ti sert 
at dis pu ta sen som ho ved re gel fore går på det 
sam me språket som av hand lin gen. Le de ren 
til Val lers nes er spiss for mu lert: «… vi opp le
ver det som lat er lig å av hol de en dis pu tas 
på et dår lig be hers ket språk, sær lig når alle 
in vol ver te har et fel les språk de kun ne for
mu lert seg kvas se re på» (1).

Dok tor grads prø ven er en eks amen som 
be står av en prø ve fore les ning i et opp git 
emne og en dis pu tas som er et of ent lig 
for svar av av hand lin gen. Må let med dok tor
grads prø ven er å tes te kan di da tens læ rings
ut byt er med ut gangs punkt i en rek ke krav 
til kunn skap, fer dig he ter og ge ne rell kom
pe  tan se. Det er det na sjo na le kva li fi ka sjons
ram me ver ket som be skri ver hvil ke læ rings
ut byt er kan di da te ne skal ha et er gjen nom
før te stu di er in nen høy ere ut dan ning (3). 
Ph.d. reg nes som den tred je og høy es te 
syk lus av høy ere ut dan ning.

Et av kra ve ne til ge ne rell kom pe tan se er, 
som Ny len na på pe ker, at kan di da ten «kan 
for mid le forsk nings og ut vik lings ar beid 
gjen nom aner kjen te na sjo na le og in ter na
sjo na le ka na ler» (2, 3). I dok tor grads prø ven 
tes tes kan di da tens evne til å for mid le i form 
av en prø ve fore les ning. Den kan av hol des på 
norsk der som be døm mel ses ko mi te en ber 

om det (4). Det er fle re grun ner til at det er 
be døm mel ses ko mi te en, og ikke kan di da ten 
el ler vei le der ne, som må be fa kul te tet om  
at prø ve fore les nin gen skal fore gå på norsk  
i ste det for eng elsk når av hand lin gen er på 
eng elsk. I pro ses sen med be døm mel se av en 
av hand ling fore går all kom mu ni ka sjon med 
fa kul te tet gjen nom ko mi te ens ad mi nist ra
tor. Selv med en skan di na visk ko mi te er det 
ikke git at alle ko mi te med lem me ne har  
et skan di na visk språk som sit «kvas ses te» 
fag språk. Av gjø rel sen om hvil ket språk som 
skal be nyt es ved prø ve fore les nin gen, må  
tas i god tid før dok tor grads prø ven slik at 
fa kul te tets an non se ring av den blir kor rekt. 
Det e er av be tyd ning for de man ge av fa kul
te tets ph.d.kan di da ter og fors ke re som  
ikke be hers ker norsk, og som der med har 
be gren set ut byt e av å del ta på en prø ve 
foreles ning på norsk. For øv rig opp ford rer 
fa kul te tet alle ph.d.kan di da ter til å for mid le 
forsk ning på norsk. Me di sin blog gen (5) er  
et eks em pel på en for mid lings are na som 
Det me di sins ke fa kul tet har etab lert for  
å frem me det e.

Et an net læ rings ut byt e er at kan di da ten 
«kan del ta i de bat er in nen for fag om rå det  
i in ter na sjo na le fora» (3). Un der dis pu ta sen 
tes tes kan di da ten i det e læ rings ut byt et 
som en del av dok tor grads prø ven. Fa kul te
tet for ven ter at en kan di dat som pub li se 
 rer vi ten ska pe li ge ar bei der på eng elsk, er  
i stand til å del ta i skrift li ge og munt li ge 
de bat er om forsk nings om rå det på eng elsk. 
Det me di sins ke fa kul tet leg ger til ret e for at 
kan di da te ne får tre ning i å kom mu ni se re  
på eng elsk, blant an net ved at ob li ga to ris ke 
kurs in nen ge ne rell forsk nings kom pe tan se 
til bys på eng elsk. I til legg må kan di da ten 
selv sam men med vei le der ne og forsk nings
grup pen øve seg på å leg ge frem og dis ku 
tere forsk nings re sul ta ter og vi ten ska pe li ge 
ar bei der på eng elsk. Inn tryk ket er at forsk
nings grup pe ne ar bei der godt på det e 
 om rå det. Så å si alle ph.d.kan di da ter som 
dis pu te rer ved Det me di sins ke fa kul tet, har 
opp tjent stu die po eng ved å ha munt li ge 
inn legg el ler pos terpre sen ta sjo ner på in ter
na sjo na le kon fe ran ser.

Der som Val lers nes (1) har opp levd dis pu ta
ser hvor kan di da ten ikke be hers ker en dis
ku sjon in nen fag om rå det på eng elsk, ty der 
det på at læ rings ut byt et for gra den ph.d. 

ikke er opp nådd på en til freds stil len de 
måte. Fa kul te tet vil ikke opp fat e det som 
«lat er lig», men som et sig nal om at opp 
lærin gen ikke har vært op ti mal. Hvis det 
lat er li ge som Val lers nes (1) be skri ver, be står 
i at op po nen te ne ikke er i stand til å for mu
le re seg på eng elsk på en til freds stil len de 
måte, må fa kul te tet få be skjed med tan ke  
på ut nev ning til even tu el le nye ko mi te opp
drag. Det me di sins ke fa kul tet for ven ter  
at op po nen ter som har sagt seg vil li ge til  
å be døm me en av hand ling på eng elsk, er 
ka pab le til å kom mu ni se re klart og pre sist 
munt lig på det sam me språket. Fa kul te tet 
for ven ter imid ler tid ikke at de skal være 
sprud len de og mor som me på et språk som 
ikke er mors må let.

Ny len na spør om det kan skje var «et øns ke 
om mer eks klu si vi tet» som før te til inn skjer
pe de krav om at dis pu ta sen som ho ved re gel 
skal fore gå på det sam me språket som 
 av hand lin gen (2). Dok tor grads prø ven er  
en eks amen på det høy es te nivå i vårt ut dan
nings sy stem og er i ut gangs punk tet eks klu
siv. Den er også eks klu siv med tan ke på 
an tall av lag te eks ame ner og den fag li ge 
spe sia li se rin gen som den re pre sen te rer. 
Dis pu ta sen er en av aka de m ias sen tra le 
are na er for dis ku sjon om forsk nings re sul ta
ter og skal være of ent lig og til gjen ge lig for 
flest mu lig in ter es ser te. Den 27.3.2020 ar ran
ger te fa kul te tet en di gi tal dis pu tas hvor alle 
med til gang til in ter net kun ne føl ge dis pu
ta sen di rek te (6). Det var også an led ning til  
å op po ne re ex auditorio fra hvor som helst  
i ver den med en PC el ler en mo bil te le fon. 
Dis pu ta sen var på eng elsk. I alle fall språk lig 
før te det til at den ble mind re eks klu siv og 
mer in klu de ren de for et mye stør re pub li
kum enn om den had de vært på norsk.

Mot at 14.4.2020, god kjent 24.4.2020.

«Fakultetet forventer at  
en kandidat som publiserer  
på engelsk, er i stand til  
å delta i muntlige debatter  
på engelsk»

«Fa kul te tet for ven ter ikke  
at de skal være sprud len de  
og mor som me på et språk 
som ikke er mors må let»
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Pneumovax MSD
Pneumokokkpolysakkaridvaksine.   ATC-nr.: J07A L01 
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 
ml) inneh.: 25 μg av hver av pneumokokkserotypene: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 
7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 
og 33F. Fenol, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner
Aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
≥2 år, ungdom og voksne. For informasjon om beskyttelse mot spesi-
fikke pneumokokkserotyper, se SPC.

Dosering
Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. protokollføres. Immuni-
seringsplanen bør baseres på offisielle retningslinjer. Primærvaksi
nering: Voksne og barn ≥2 år: 1 dose à 0,5 ml. Barn <2 år: Anbefales 
ikke siden sikkerhet og effekt ikke er etablert og antistoffresponsen kan 
være dårlig. Revaksinering: 1 dose à 0,5 ml. Tidsintervall og behovet 
for revaksinering bør avgjøres på grunnlag av offisielle retningslinjer. 
Revaksinering med <3 års mellomrom frarådes pga. økt fare for bi-
virkninger. Friske voksne og barn bør ikke revaksineres rutinemessig. 
Voksne: Revaksinering anbefales ved økt risiko for alvorlig pneumokokk-  
infeksjon, >5 år siden forrige pneumokokkvaksinering, eller ved raskt 
synkende pneumokokkantistoffnivåer. Revaksinering etter 3 år kan 
vurderes for personer i høyrisikogrupper for fatal pneumokokkinfek-
sjon (f.eks. personer uten milt). Barn 2-10 år: Revaksinering etter 3 
år bør vurderes ved høy risiko for pneumokokkinfeksjon (f.eks. barn 
med nefrotisk syndrom, sigdcelleanemi eller barn uten milt). Barn ≥10 
år: Revaksinering kan vurderes som for voksne. Spesielle pasient
grupper: Vaksinen bør om mulig gis minst 2 uker før planlagt splenek-
tomi eller igangsetting av kjemoterapi eller annen immunsuppressiv 
behand ling. Hos personer i behandling med kjemo- eller stråleterapi, 
må vaksinering unngås. Etter fullføring av kjemo- og/eller stråleterapi 
for neoplastisk sykdom, oppnås muligens ikke tilstrekkelig immun-
respons ved vaksinering og vaksinen må derfor ikke gis før minst 3 
måneder etter fullført behandling. Ved intensiv eller forlenget behand-
ling, kan det være nødvendig å øke denne tiden. Personer med asymp-
tomatisk eller symptomatisk hiv-infeksjon må vaksineres så snart som 
mulig etter bekreftet diagnose. Tilberedning/Håndtering: Klar til bruk. 
Skal være klar, fargeløs. Bruk ikke vaksinen dersom den inneholder 
partikler og/eller er misfarget. Bør ikke blandes med andre vaksiner/
legemidler. Administrering: Injiseres s.c. eller i.m. Skal ikke injiseres 
intravaskulært eller intradermalt.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler
Vaksinering må utsettes ved akutt infeksjon med feber, annen aktiv 
infeksjon eller når systemisk reaksjon vil utgjøre betydelig risiko, med 
mindre ev. utsettelse innebærer en enda større risiko. Ved vaksiner-
ing av pasienter med nedsatt immunreaksjon er det mulig at forventet 
antistoffrespons ikke oppnås etter 1. eller 2. dose. Det er derfor mulig 
at slike pasienter ikke er like godt beskyttet mot pneumokokksykdom 
som immunkompetente personer. Det er usikkert om alle som får vak-
sinen beskyttes. For pasienter som får immunsuppressiv behand ling, 
vil den nødvendige tiden for å gjenopprette immunresponsen vari-
ere iht. sykdom og behandlingsform. Det er sett betydelig bedring i 
anti stoffresponsen hos noen pasienter i løpet av 2 år etter fullført 
kjemotera pi eller annen immunsuppressiv behandling (med eller uten 

stråling), særlig når intervallet mellom behandlingsslutt og vaksinering 
økes. Egnet utstyr til behandling av en ev. akutt anafylaktisk reaksjon, 
inkl. adrenalin, bør være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. Nødvendig 
forebyggende antibiotikabehandling mot pneumokokkinfeksjon må 
ikke stoppes etter vaksinering. Pasienter som er spesielt utsatte for 
alvorlig pneumokokkinfeksjon (f.eks. personer uten milt eller personer 
som har fått immunsuppressiv behandling), må i tillegg få informasjon 
om at det kan være nødvendig med tidlig antimikrobiell behandling 
ved alvorlig og plutselig febersykdom. Pneumokokkvaksinen er muli-
gens ikke effektiv for forebygging av infeksjoner som skyldes basalt 
kranie brudd eller ekstern kontakt med cerebrospinalvæske. Hjelpe-
stoff: Inne holder <1 mmol (23 mg) natrium pr. doseenhet, og er så godt 
som natriumfritt.

Interaksjoner
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interak-
sjonsanalyse.
Kan gis samtidig med influensavaksine, men i separate sprøyter og på 
forskjellige injeksjonssteder. Samtidig bruk med Zostavax ga redusert 
immunogenitet for Zostavax, men data indikerer ikke økt risiko for ut-
vikling av herpes zoster.

Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet: Ukjent om vaksinen gir fosterskader eller påvirker repro-
duksjonsevnen når den gis til gravide. Skal bare gis til gravide hvis 
absolutt nødvendig (potensiell nytte må veies opp mot potensiell risiko 
for fosteret). Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Gis med forsik-
tighet til ammende. Fertilitet: Ikke evaluert.

Bivirkninger
Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Feber (≤38,8°C), reaksjoner på injek-
sjonsstedet (som smerte, ømhet, erytem, varme, hevelse og lokal in-
durasjon). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Generelle: Cellulitt på injek-
sjonsstedet (kort tid etter vaksinering). Ukjent frekvens: Blod/lymfe: 
Hemolytisk anemi (hos pasienter som har hatt andre hematologiske 
sykdommer), leukocytose, lymfadenitt, lymfadenopati, trombocyto-
peni (hos pasienter med stabilisert idiopatisk trombocytopenisk pur-
pura). Gastrointestinale: Brekning, kvalme. Generelle: Asteni, feber, 
frysninger, malaise, nedsatt bevegelighet og perifert ødem i injisert 
ekstremitet. Hud: Urticaria, utslett. Immunsystemet: Anafylaktisk reak-
sjon, angioødem, serumsyke. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, 
myalgi. Nevrologiske: Feberkramper, Guillain-Barrés syndrom, hode-
pine, parestesi, radikulopati. Undersøkelser: Økt CRP.

Egenskaper
Klassifisering: Rensede kapselpolysakkarider isolert fra de 23 vanlig-
ste serotyper av Streptococcus pneumoniae, som forårsaker ca. 90% 
av invasive pneumokokkinfeksjoner. Virkningsmekanisme: 85-95% av 
vaksinerte utvikler antistoffer mot alle de 23 kapselpolysakkaridene. 
Beskyttende antistoffnivå vises vanligvis 3. uke etter vaksinering.  
Ukjent hvor lenge vaksinens beskyttende virkning varer.

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

Pakninger og priser: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 344,40.

Sist endret: 01.10.2019

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.
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Infeksjon med pneumokokker kan ramme i alle aldre. Invasiv pneumokokksykdom 
forekommer særlig i de yngste og eldste aldersgruppene. Bakterien kan forårsake 
alvorlig sykdom som pneumoni, sepsis, og meningitt1

Folkehelseinstituttet anbefaler alle  
over 65 år å ta pneumokokkvaksinen 
Pneumovax (PPV23) hvert 10. år1, 2

Har du vaksinert dine pasienter?

Pneumovax er indisert for aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
fra 2 års alder, ungdom og voksne.4

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR PNEUMOVAX
KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene inkludert i vaksinen.

FORSIKTIGHET: Vaksinasjonen må utsettes i tilfelle av akutt infeksjon eller med feber, annen aktiv infeksjon eller når en  
systematisk reaksjon vil utgjøre en betydelig risiko. Pneumovax må ikke injiseres intravaskulært eller intradermalt.  
Immuniseringsplanen for Pneumovax bør baseres på ofisielle retningslinjer.
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Helsepersonell som vaksinerer 
har ansvar for registrering og 
melding til SYSVAK 3

Før forskrivning av Pneumovax®, vennligst se preparatomtalen.

Les mer om pnemokokk
vaksinasjon her



Pneumovax MSD
Pneumokokkpolysakkaridvaksine.   ATC-nr.: J07A L01 
Står ikke på WADAs dopingliste

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 
ml) inneh.: 25 μg av hver av pneumokokkserotypene: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 
7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 
og 33F. Fenol, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner
Aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
≥2 år, ungdom og voksne. For informasjon om beskyttelse mot spesi-
fikke pneumokokkserotyper, se SPC.

Dosering
Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. protokollføres. Immuni-
seringsplanen bør baseres på offisielle retningslinjer. Primærvaksi
nering: Voksne og barn ≥2 år: 1 dose à 0,5 ml. Barn <2 år: Anbefales 
ikke siden sikkerhet og effekt ikke er etablert og antistoffresponsen kan 
være dårlig. Revaksinering: 1 dose à 0,5 ml. Tidsintervall og behovet 
for revaksinering bør avgjøres på grunnlag av offisielle retningslinjer. 
Revaksinering med <3 års mellomrom frarådes pga. økt fare for bi-
virkninger. Friske voksne og barn bør ikke revaksineres rutinemessig. 
Voksne: Revaksinering anbefales ved økt risiko for alvorlig pneumokokk-  
infeksjon, >5 år siden forrige pneumokokkvaksinering, eller ved raskt 
synkende pneumokokkantistoffnivåer. Revaksinering etter 3 år kan 
vurderes for personer i høyrisikogrupper for fatal pneumokokkinfek-
sjon (f.eks. personer uten milt). Barn 2-10 år: Revaksinering etter 3 
år bør vurderes ved høy risiko for pneumokokkinfeksjon (f.eks. barn 
med nefrotisk syndrom, sigdcelleanemi eller barn uten milt). Barn ≥10 
år: Revaksinering kan vurderes som for voksne. Spesielle pasient
grupper: Vaksinen bør om mulig gis minst 2 uker før planlagt splenek-
tomi eller igangsetting av kjemoterapi eller annen immunsuppressiv 
behand ling. Hos personer i behandling med kjemo- eller stråleterapi, 
må vaksinering unngås. Etter fullføring av kjemo- og/eller stråleterapi 
for neoplastisk sykdom, oppnås muligens ikke tilstrekkelig immun-
respons ved vaksinering og vaksinen må derfor ikke gis før minst 3 
måneder etter fullført behandling. Ved intensiv eller forlenget behand-
ling, kan det være nødvendig å øke denne tiden. Personer med asymp-
tomatisk eller symptomatisk hiv-infeksjon må vaksineres så snart som 
mulig etter bekreftet diagnose. Tilberedning/Håndtering: Klar til bruk. 
Skal være klar, fargeløs. Bruk ikke vaksinen dersom den inneholder 
partikler og/eller er misfarget. Bør ikke blandes med andre vaksiner/
legemidler. Administrering: Injiseres s.c. eller i.m. Skal ikke injiseres 
intravaskulært eller intradermalt.

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler
Vaksinering må utsettes ved akutt infeksjon med feber, annen aktiv 
infeksjon eller når systemisk reaksjon vil utgjøre betydelig risiko, med 
mindre ev. utsettelse innebærer en enda større risiko. Ved vaksiner-
ing av pasienter med nedsatt immunreaksjon er det mulig at forventet 
antistoffrespons ikke oppnås etter 1. eller 2. dose. Det er derfor mulig 
at slike pasienter ikke er like godt beskyttet mot pneumokokksykdom 
som immunkompetente personer. Det er usikkert om alle som får vak-
sinen beskyttes. For pasienter som får immunsuppressiv behand ling, 
vil den nødvendige tiden for å gjenopprette immunresponsen vari-
ere iht. sykdom og behandlingsform. Det er sett betydelig bedring i 
anti stoffresponsen hos noen pasienter i løpet av 2 år etter fullført 
kjemotera pi eller annen immunsuppressiv behandling (med eller uten 

stråling), særlig når intervallet mellom behandlingsslutt og vaksinering 
økes. Egnet utstyr til behandling av en ev. akutt anafylaktisk reaksjon, 
inkl. adrenalin, bør være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. Nødvendig 
forebyggende antibiotikabehandling mot pneumokokkinfeksjon må 
ikke stoppes etter vaksinering. Pasienter som er spesielt utsatte for 
alvorlig pneumokokkinfeksjon (f.eks. personer uten milt eller personer 
som har fått immunsuppressiv behandling), må i tillegg få informasjon 
om at det kan være nødvendig med tidlig antimikrobiell behandling 
ved alvorlig og plutselig febersykdom. Pneumokokkvaksinen er muli-
gens ikke effektiv for forebygging av infeksjoner som skyldes basalt 
kranie brudd eller ekstern kontakt med cerebrospinalvæske. Hjelpe-
stoff: Inne holder <1 mmol (23 mg) natrium pr. doseenhet, og er så godt 
som natriumfritt.

Interaksjoner
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interak-
sjonsanalyse.
Kan gis samtidig med influensavaksine, men i separate sprøyter og på 
forskjellige injeksjonssteder. Samtidig bruk med Zostavax ga redusert 
immunogenitet for Zostavax, men data indikerer ikke økt risiko for ut-
vikling av herpes zoster.

Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet: Ukjent om vaksinen gir fosterskader eller påvirker repro-
duksjonsevnen når den gis til gravide. Skal bare gis til gravide hvis 
absolutt nødvendig (potensiell nytte må veies opp mot potensiell risiko 
for fosteret). Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Gis med forsik-
tighet til ammende. Fertilitet: Ikke evaluert.

Bivirkninger
Svært vanlige (≥1/10): Generelle: Feber (≤38,8°C), reaksjoner på injek-
sjonsstedet (som smerte, ømhet, erytem, varme, hevelse og lokal in-
durasjon). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Generelle: Cellulitt på injek-
sjonsstedet (kort tid etter vaksinering). Ukjent frekvens: Blod/lymfe: 
Hemolytisk anemi (hos pasienter som har hatt andre hematologiske 
sykdommer), leukocytose, lymfadenitt, lymfadenopati, trombocyto-
peni (hos pasienter med stabilisert idiopatisk trombocytopenisk pur-
pura). Gastrointestinale: Brekning, kvalme. Generelle: Asteni, feber, 
frysninger, malaise, nedsatt bevegelighet og perifert ødem i injisert 
ekstremitet. Hud: Urticaria, utslett. Immunsystemet: Anafylaktisk reak-
sjon, angioødem, serumsyke. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, artritt, 
myalgi. Nevrologiske: Feberkramper, Guillain-Barrés syndrom, hode-
pine, parestesi, radikulopati. Undersøkelser: Økt CRP.

Egenskaper
Klassifisering: Rensede kapselpolysakkarider isolert fra de 23 vanlig-
ste serotyper av Streptococcus pneumoniae, som forårsaker ca. 90% 
av invasive pneumokokkinfeksjoner. Virkningsmekanisme: 85-95% av 
vaksinerte utvikler antistoffer mot alle de 23 kapselpolysakkaridene. 
Beskyttende antistoffnivå vises vanligvis 3. uke etter vaksinering.  
Ukjent hvor lenge vaksinens beskyttende virkning varer.

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

Pakninger og priser: 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 344,40.

Sist endret: 01.10.2019

MSD (Norge) AS, Pb. 458 Brakerøya, 3002 Drammen, 
tlf. 32 20 73 00, faks 32 20 73 10.
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Infeksjon med pneumokokker kan ramme i alle aldre. Invasiv pneumokokksykdom 
forekommer særlig i de yngste og eldste aldersgruppene. Bakterien kan forårsake 
alvorlig sykdom som pneumoni, sepsis, og meningitt1

Folkehelseinstituttet anbefaler alle  
over 65 år å ta pneumokokkvaksinen 
Pneumovax (PPV23) hvert 10. år1, 2

Har du vaksinert dine pasienter?

Pneumovax er indisert for aktiv immunisering mot sykdom forårsaket av pneumokokker hos barn 
fra 2 års alder, ungdom og voksne.4

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON FOR PNEUMOVAX
KONTRAINDIKASJONER: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene inkludert i vaksinen.

FORSIKTIGHET: Vaksinasjonen må utsettes i tilfelle av akutt infeksjon eller med feber, annen aktiv infeksjon eller når en  
systematisk reaksjon vil utgjøre en betydelig risiko. Pneumovax må ikke injiseres intravaskulært eller intradermalt.  
Immuniseringsplanen for Pneumovax bør baseres på ofisielle retningslinjer.
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For lite kunn skap om blod trykk  
ved hjer ne in farkt

Det er frem de les uklart hvil ket 
blod trykk som er op ti malt ved 
me ka nisk trom bek to mi og akutt 
hjer ne in farkt.

Blod trykk er en vik tig pro gno stisk fak tor  
for pa si en ter med akutt hjer ne in farkt. Både 
høye og lave ver di er er for bun det med dår li
ge re funk sjons ni vå ett er slaget (1). Tre av fire 
pa si en ter med akutt hjer ne in farkt er hy per
ten si ve ved inn komst (2). Me ka nis me ne bak 
det høye blod tryk ket er ikke kjent, men har 
vært vur dert som en en do gen re spons for  
å sik re blod for sy nin gen til det tru e de om rå
det i hjer nen, den så kal te pe num bra so nen. 
En an nen hy po te se er at hy per ten sjon er  
en føl ge av in fark tets lo ka li sa sjon og ut bre
del se. Den velkjente Uformede kurven for 
sammenhengen mellom blodtrykk og pro
gnose, der både høyt og lavt blodtrykk er 
forbundet med dårligere prognose, er fort
satt ikke tilstrekkelig forklart, og det forelig
ger ikke klare retningslinjer for regulering 
av blodtrykk ved akutt hjerneinfarkt.

Me ka nisk trom bek to mi med re ka na li se
ring av ok klu der te hjer ne ar te ri er ved akutt 
hjer ne in farkt er en av de mest ef ek ti ve 
akutt be hand lin ger dre vet fram i me di si nen 
de se ne re åre ne (3). Etab le rin gen av den ne 
be hand lin gen i 2015, 20 år ett er in tro duk sjo
nen av in tra ve nøs trom bo ly se, brak te akutt 
slag be hand ling inn i en ny æra.

Til tross for tek nisk vel lyk ket be hand ling 
og åpne hjer ne ar te ri er opp le ver imid ler tid 
fort satt kun halv par ten av pa si en te ne å være 
selv hjulp ne ved opp føl ging ett er tre må ne
der (3). Blod trykk kan være en vik tig mo di fi
ser bar va ria bel som kan bedre pro gno sen 
for dis se pa si en te ne. Sam men hen gen mel
lom blod trykk i akutt fa sen og funk sjons ni vå 
ved opp føl ging ett er hjer ne in farkt er imid

ler tid ikke nød ven dig vis kau sal. Det er fort
satt uklart om blod trykk pri mært er en 
mar kør på hvor dan det går med pa si en te ne 
ett er hjer ne in farkt, el ler en va ria bel som kan 
på vir kes for å bedre ut fal let.

Da gens prak sis
Blod trykks ver di er i for bin del se med me ka
nisk trom bek to mi for akutt hjer ne in farkt 
har ikke vært un der søkt i ran do mi ser te 
stu di er. Da gens an be fa lin ger de fi nert  
i nors ke, ame ri kans ke og eu ro pe is ke ret
nings lin jer er ba sert på et be gren set an tall 
stu di er med he te ro ge ne pa si ent grup per  
og me to der. Fle re stu di er in di ke rer at både 
høyt og lavt blod trykk ved inn komst (4)  
og blod trykks fall un der me ka nisk trom b
ekto mi er for bun det med dår li ge re funk
sjons ni vå tre må ne der ett er in fark tet (5).

Prak sis i dag er at blod trykks be hand lin
gen in di vi dua li se res ba sert på fle re for hold, 
som f.eks. hvor vidt pa si en ten har fått in tra
ve nøs trom bo ly se, oppnådd arteriell rekana
lisering, blød ning og precerebrale ste no ser 
samt an nen ko mor bi di tet in klu dert hy per
ten sjon og kar di al sta tus.

Blod trykk kan mo di fi se res
Tids skrif tet JAMA pub li ser te i ja nu ar 2020  
en re tro spek tiv analyse av 365  pa si en  ter  
med hjer ne in farkt in klu dert i tre ran do mi
ser te stu di er med sam men lign ba re blod
trykks pro to kol ler (6). Gjen nom gan gen 
re pro du ser te den Ufor me de kur ven for 
sam men hen gen mel lom blod trykk og pro
gno se. I til legg vis te stu di en at gjen nom
snitt lig ar te rie trykk la ve re enn 70 mm Hg 
el ler høy ere enn 90 mm Hg rundt pro se 

dyren var for bun det med dår li ge re funk
sjons ni vå ved 90dagerskontroll.

Re sul ta te ne in di ke rer at blod trykk er en 
mo di fi ser bar fak tor som kan op ti ma li se re 
ef ek ten av arteriell rekanalisering opp nådd 
ved me ka nisk trom bek to mi. Vi de re be kref
ter re sul ta te ne tid li ge re an ta kel ser om at 
gjen nom snitt lig ar te rie trykk bør hol des 
sta bilt uten sto re va ria sjo ner. Stu di en har 
imid ler tid fle re svak he ter, og re sul ta te ne må 
tol kes med for sik tig het. En se lek tert grup pe 
av stu die po pu la sjo nen ble ran do mi sert til 
pro se dy re i ge ne rell ane ste si, og kon fun de
ren de fak to rer og se lek sjons skjev het kan 
ikke ute luk kes. Det var få blod trykks må lin
ger før ane ste si, og hy per el ler hypotensive 
epi so der på et tid li ge re sta di um kan ha 
bi dratt til pro gre sjon av in fark tet. Resulta
tene gir etter forfatternes mening derfor 
ikke tilstrekkelig kunn skaps grunn lag for 
ve sent lig end ring i prak sis.

For å finne op ti malt blod trykk til den 
en kel te pa si ent er det nød ven dig med ran
do mi ser te kon trol ler te stu di er der dett e 
un der sø kes spe si fikt. I på ven te av ro bus te 
data er det vik tig at sent re som ut fø rer 
 me ka nisk trom bek to mi for akutt hjer ne 
infarkt, har pro to kol ler for be hand ling av 
blod trykk ved trom bek to mi, og at blod tryk
ket over vå kes tett før, un der og ett er pro se
dy ren. Is ke misk hjer ne vev er spe si elt sår bart 
for fluk tua sjo ner i sy ste misk blod trykk på 
grunn av svik ten de auto re gu le ring og svikt  
i blod–hjer nebar rie ren. Re duk sjon i blod
trykk kan gi hy po per fu sjon og økt in farkt 
utbre del se, mens en øk ning kan re sul te re  
i hyperperfusjon med både hjer ne ødem, 
blød ning og økt in farkt ut bre del se som 
kon se kvens. Hjer nen er ge ne relt sår bar, og 
spe si elt i den ne si tua sjo nen er det eks tra 
grunn til å være sær de les var som med hvor
dan vi be hand ler den.

Mot at 9.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 30.4.2020, 
 godkjent 6.5.2020.

«Det er fort satt uklart om 
 blodtrykk er en mar kør el ler 
en va ria bel»
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Stetoskopet finner du der du laster ned podkast.



1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

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

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

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

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

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

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

Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: 

www.ozempic.no
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

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

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

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

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

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

semaglutid injeksjon

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

Refusjonsberettiget bruk2

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

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

tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

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

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

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

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

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

Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: 

www.ozempic.no
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1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

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

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

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

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**†

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

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

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

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

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

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**
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Alle kvinner bør delta  
i Mammografiprogrammet

Kunnskapsgrunnlaget for  
å anbefale mammografiscree- 
ning er solid.

Norske helsemyndigheter anbefaler mam-
mografiscreening til kvinner i alderen 50 – 69 
år. Dette er i tråd med europeiske retnings-
linjer og anbefalinger fra Verdens helseorga-
nisasjon (1, 2).

Brystkreft er den vanligste kreftformen 
blant kvinner i Norge, og i 2018 fikk 3 568 
kvinner påvist sykdommen (3). Om lag 1 av 
10 kvinner vil få påvist brystkreft i løpet av 
livet, forutsatt normal levealder (1). Antallet 
brystkreftdødsfall er redusert fra om lag  
800 tilfeller årlig i 1990-årene til om lag 600 
tilfeller i dag (4). Folkehelseinstituttet har 
beregnet at dødeligheten av brystkreft ble 
redusert med 38 % fra 1998 til 2018 (5). Bryst-
kreftdød utgjør i dag om lag 3 % av alle døds-
fall blant kvinner i Norge (4).

En systematisk gjennomgang gjort av  
The European Commission Initiative on 
Breast Cancer (ECIBC) har konkludert med 
at det finnes et sterkt kunnskapsgrunnlag 
for å anbefale organisert mammografiscree-
ning (1). Verdens helseorganisasjons Interna-
tional Agency for Research on Cancer (2) og 
The Independent UK Panel on Breast Cancer 
Screening (6) har tilsvarende konklusjoner. 
Helsedirektoratets råd er derfor entydig: 
«Alle norske kvinner i alderen 50 – 69 år bør 
gjennomgå 2-plans mammografi av hvert 
bryst hvert 2. år. Dette bør skje i regi av Mam-
mografiprogrammet» (7).

Screening mot brystkreft
Screening mot brystkreft er et sekundær-
forebyggende tiltak. Målet er å påvise kreft-
svulsten i et tidlig stadium av sykdomsfor-
løpet, fjerne svulsten og dermed redusere 
dødeligheten av sykdommen (2, 8).

Det norske screeningprogrammet for 
brystkreft, Mammografiprogrammet, startet 
i 1996 og ble landsdekkende i 2005 (8). Pro-
grammet tilbyr alle kvinner i alderen 50 – 69 
år screening hvert annet år. Hvert år møter 
om lag 75 % av de inviterte. Programmet 
driftes, overvåkes og kvalitetssikres av Kreft-
registeret på oppdrag fra Helse- og omsorgs-
departementet. I 2015 utførte Forsknings-
rådet en uavhengig evaluering av Mammo-
grafiprogrammet etter oppdrag fra departe-

mentet. Konklusjonen var at programmet 
fungerte som forventet (9).

Mammografiscreening er altså trygt for 
kvinnene, deltakelse fører til redusert døde-
lighet av brystkreft og det er kostnadseffek-
tivt for samfunnet.

Den samlede nytten av et screeningpro-
gram bestemmes av balansen mellom for-
deler og ulemper, både for kvinnene som 
deltar og for samfunnet. Kvinnene som har 
normale funn på screeningundersøkelse,  
vil få en forsikring om at de er «friske». 
 Andre kvinner får beskjed om at det er funn 
på mammogrammene. Disse kvinnene  
vil nyte godt av tidlig diagnose, eventuell 
behandling og dermed redusert risiko for  
å dø av brystkreft.

Psykisk belastning
Ved funn på mammogrammene blir kvin-
nene kalt inn til tilleggsundersøkelser. Dette 
gjelder om lag 3 % av de screenede (8). Om 
lag 40 % av de tilbakekalte kan dra hjem fra 
brystsenteret etter tilleggsbildene i trygg 
forvissning om at de ikke har brystkreft.  
De resterende kvinnene må vente på svar  
fra nåleprøver for å bekrefte eller avkrefte 
om de har brystkreft (8). Disse kvinnene  
kan oppleve forbigående angst og uro  
i forbindelse med etterundersøkelsen (10). 
Hos om lag 20 % av de kvinnene som kalles 
tilbake for tilleggsundersøkelser, påvises 
brystkreft (8).

Kvinner som har deltatt i screeningpro-
grammet, kan få påvist intervallkreft. Disse 
kvinnene kan ha opplevd en falsk trygghet 
gjennom screening samtidig som de har fått 
en forsinket diagnose og behandling. Inter-
vallkreft er som oftest hurtigvoksende svuls-
ter som ikke var synlige på screeningmam-
mogrammene (8). Om lag 25 % av alle kreft-
tilfellene som oppdages i Mammografipro-
grammet, er intervallkreft (8).

Overdiagnostikk og overbehandling
Screening kan også føre til påvisning av 
brystkreft som ikke ville gitt symptomer  
i kvinnens levetid og som heller ikke ville  

ha forårsaket hennes død. Dette er ofte 
saktevoksende svulster, og slike tilfeller 
omtales som overdiagnostikk. Med dagens 
kunnskap er det ikke mulig å vite om en 
svulst er overdiagnostisert eller ikke, og 
derfor tilbyr man behandling til alle kvinner 
som har fått påvist kreftceller i brystet. 
 Omfanget av overdiagnostikk er vanskelig  
å beregne, da dette ikke er noe man kan 
telle, men kun beregne ved hjelp av statis-
tiske modeller. Forskningsrådets rapport 
anslår at overdiagnostisering skjer hos 
15 – 20 % av de screenede kvinnene (9), mens 
nyere studier anslår betydelig lavere estima-
ter (11, 12). Overdiagnostisering kan føre til 
overbehandling.

Effekter av mammografiscreening
Forskningsrådets evaluering av Mammo-
grafiprogrammet konkluderte med at døde-
ligheten av brystkreft blant de inviterte var 
redusert med 20 – 30 % (9). En ny studie viser 
en dødelighetsreduksjon på hele 40 % etter 
at Mammografiprogrammet ble innført (13). 
Om lag halvparten tilskrives innføring av 
screeningprogrammet, mens den andre 
halvparten tilskrives bedret behandling. 
Dødelighetsreduksjonen er høyere blant 
dem som har møtt til screening (9).

Tilgjengelig informasjon om Mammo-
grafiprogrammet vil alltid kunne bedres  
og utvikles. Kreftregisteret, som drifter 
programmet, har kontinuerlig oppmerk-
somhet rundt dette. Informasjonen blir 
blant annet prøvd ut i egne fokusgrupper. 
Helsedirektoratet anbefaler at kvinnene 
vurderer fordeler og ulemper som er beskre-
vet i informasjonsmaterialet de mottar fra 
Kreftregisteret sammen med invitasjonsbre-
vet, og på bakgrunn av det tar et selvstendig 
valg om deltakelse.

Det er jevnlig diskusjoner i norske medier 
om effekten av mammografiscreening. 
Helsedirektoratet følger nøye med på disku-
sjonene og har jevnlig diskusjoner med 
fagpersoner innen feltet. Helsedirektoratets 
råd er klart: Vi oppfordrer alle kvinner som 
får tilbud om deltakelse i Mammografipro-
grammet, til å delta. Dette rådet støttes av 
det samlede kunnskapsgrunnlaget vi har nå.

Mottatt 28.2.2020, første revisjon innsendt 15.4.2020, 
godkjent 7.5.2020.

« Vi oppfordrer alle kvinner 
som får tilbud om deltakelse  
i Mammografiprogrammet, 
til å delta»
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Ny bivirkningsforskrift  
gir undervisningsbehov

I tråd med bivirkningsregistrer- 
forskriften blir nå meldeplikten 
utvidet, slik at den også omfatter 
annet helsepersonell enn leger 
og tannleger.  Dette innebærer  
et behov for undervisning.

Helsepersonell som yter tjenester som 
 omfattes av apotekloven, folkehelseloven, 
helse- og omsorgsloven, legemiddelloven, 
smittevernloven, spesialisthelsetjenestelo-
ven eller tannhelsetjenesteloven, vil ifølge 
ny forskrift gjeldende fra 1. januar 2020 ha 
meldeplikt for alvorlige bivirkninger (1). 
Bivirkninger klassifiseres som alvorlige når 
hendelsen har medført livstruende sykdom 
eller død, sykehusopphold eller forlenget 
sykehusopphold eller har gitt vedvarende 
betydelig nedsatt funksjonsevne. Bivirk-
nings data basen blir nå et helseregister, krav 
om samtykke fra pasient fjernes og det gis 
mulighet for kobling med andre helseregis-
tre til forskningsformål. I den nye forskrif-
ten presiseres det at tjenesteyteren har 
ansvar for at pliktene kan oppfylles og skal 
sørge for at det finnes rutiner som sikrer 
dette (1). Dette innebærer et betydelig under-
visningsbehov for flere helsepersonellgrup-
per.

Flere kan involveres
Et av formålene med forskriften er å få flere 
helsepersonellgrupper involvert i legemid-
delovervåkning. Legemiddelovervåkning er 
nødvendig for å systematisere erfaringer 
med effekt og bivirkninger etter markeds-
føring av et legemiddel. Det er blitt mer 
vanlig å godkjenne nye legemidler raskt. 
Med det øker behovet for å samle kunnskap 
om effekt og bivirkninger etter at de er tatt  
i bruk. I tillegg til meldeplikten er det av 
interesse å få meldt alle uventede hendelser 
ved eldre og nye legemidler – mistanke er 
nok. Legemiddelovervåkning involverer en 
rekke internasjonale legemiddelstyresmak-
ter som arbeider for et felles kunnskaps-
grunnlag i aktuell legemiddelbehandling 
(2). Helsepersonell som nå får meldeplikt,  
vil utgjøre en verdifull tilleggsressurs i lege-
middelovervåkningen. Et eksempel er syke-

pleiere som observerer pasienter over lengre 
tidsperioder. De har mulighet til å observere 
flere bivirkninger enn helsepersonell som 
bare ser pasienten sporadisk. Norsk Syke-
pleierforbund mener den nye rollen inne-
bærer en anerkjennelse av at alle ledd  
i legemiddelbehandlingen har stor betyd-
ning for pasientsikkerhet og kvalitet (3).

Regionale legemiddel- 
informasjonssentre
RELIS er et nasjonalt nettverk av legemiddel-
informasjonssentre med farmasøyter og 
leger med ekspertise i litteratursøk som 
tilbyr beslutningstøtte i legemiddelrelaterte 
problemstillinger. Virksomheten åpnet 1. 
mars 1995 med offentlig finansiering, pro-
dusentuavhengig ståsted og regional profil. 
Sentrene er samlokalisert eller -organisert 
med klinisk farmakologiske enheter på 
regionssykehusene.

Nettverksmodellen inkluderer samarbeid 
om en felles nettside (www.relis.no), en 
database med 50 000 spørsmål/svar, ansvar 
for regionalt bivirkningsarbeid og kunn-
skapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP)  
i allmennpraksis (4). Sentrenes medisinsk 
og farmasøytisk kompetente personell 
tilrettelegger for persontilpasset medisin 
ved å gi beslutnings- og undervisningsstøtte 
i spørsmål om legemiddelbehandling og 
bivirkninger som kan omfatte komorbiditet, 
polyfarmasi, laboratorieresultater og farma-
kogenetikk (5). Nettverkets lokalisering i de 
fire helseregionene, rolle i legemiddelover-
våkningen samt kontakt med primærhelse-
tjenesten utgjør en ressurs med tanke på 
behovet for kompetanse og undervisning 
som følger ny bivirkningsforskrift.

Betydelig underrapportering
RELIS erfarer at leger mangler kunnskap  
om meldesystemet, er usikre på egen rolle  
i bivirkningsrapporteringen og ikke priori-
terer dette arbeidet i en travel klinisk hver-
dag. Det er en betydelig underrapportering 
av alle legemiddelbivirkninger, og det er 
estimert at mindre enn 5 % av meldepliktige 

legemiddelbivirkninger meldes (3). Det 
formidles at meldesystemet oppfattes som 
tungvint og arbeidskrevende. RELIS erfarer 
at helseforetakene mangler kunnskap om 
og interesse for legemiddelovervåkning  
i pasientsikkerhetsarbeidet. Disse erfarin-
gene er av betydning for å planlegge under-
visning for helsepersonellgrupper i og uten-
for sykehus som nå berøres av ny forskrift.

Nye tiltak
RELIS tilbyr nå helseforetakene et oppdatert 
e-læringskurs om bivirkninger, tilpasset ny 
forskrift. Opplæring av farmasøyter og syke-
pleiere som bivirkningsansvarlige er startet 
opp basert på lokale initiativ. Bivirknings-
ansvarlige vil oppfordre sine enheter til  
å formulere fokusområder og målsettinger 
for det lokale bivirkningsarbeidet. Fokus-
områder kan være å systematisere kunnskap 
om sikkerhet for hyppig brukte eller nye 
legemidler. En slik systematisering kan 
gjerne utformes som lokale kvalitetssik-
rings- og forskningsprosjekter med rele- 
vans for egen praksis.

Statens legemiddelverk har nå tilrettelagt 
for elektroniske meldinger som erstatter 
papirmeldinger (6). RELIS ønsker at nasjo-
nale legemiddelmyndigheter etablerer en 
dialog med ledelsen i helseregionene for  
å forankre aktiviteter knyttet til ny bivir-
kningsforskrift. Dette er helt nødvendig at 
klinikkdirektører og avdelingsoverleger får 
større eierskap til legemiddelovervåknin-
gen. Dagens risiko for akutt legemiddelman-
gel, behov for å skifte legemidler hos mange 
pasienter eller akutt behov for å etablere ny 
legemiddelbehandling i forbindelse med 
smittsomme sykdommer, aktualiserer beho-
vet for å styrke legemiddelovervåkningen  
i pasientsikkerhetsarbeidet. Spontane bivirk-
ningsmeldinger supplerer data fra legemid-
delstudier, og legemiddelinformasjons- og 
bivirkningsenheter kan fange opp signaler 
om legemiddelsikkerhet (7).

Mottatt 29.3.2020, godkjent 20.4.2020.
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Rehabilitering etter covid-19

Samfunnet gjør nå en stor innsats for at så mange som mulig skal overleve 
alvorlig covid-19-sykdom. Jobben bør ikke slutte der – vi må også sørge for at 
de reddede livene blir så gode som mulig.

Mange av dem som overlever alvor-
lig covid-19, vil ha (lang)varige 
funksjonsnedsettelser. Kritisk 
sykdom med lengre intensiv-

behandling medfører behov for omfattende, 
langvarig og koordinert helsehjelp (1). Vi må 
sørge for gode tilbud med oppfølging og 
rehabilitering av covid-19-overlevere. Det er 
viktig at helsepersonell som møter disse 
pasientene etter utskrivelse, blir kjent med 
langtidseffektene av intensivbehandling. 
Som ved akuttbehandlingen av covid-19 må 
det også samles erfaringer og kunnskap om 
hva som hjelper best etter den akutte fasen, 
og det må lages planer for hvordan beho-
vene for oppfølging og rehabilitering skal 
møtes.

Stort behov for helsetjenester  
etter akuttfasen
Kurativ medisin er alene ikke tilstrekkelig 
for å redusere følger av sykdom og for  
å sikre at så mange som mulig kan leve 
aktive og deltakende liv. Verdens helse-
organisasjon (WHO) har lansert et «call for 
 action» som understreker betydningen av  
å styrke rehabiliteringstjenester som en 
sentral helsestrategi for det 21. århundre (2). 
En vesentlig erkjennelse er at helse ikke  
kun må ses i forhold til diagnose, men at 
funksjonsnivået er avgjørende for hvordan 
en pasient opplever sin helsetilstand (3). 
Spesielt avgjørende for prognosen i et slikt 
perspektiv er kognitiv og mental funksjon.

Langtidsfølger av intensivbehandling 
generelt, også kalt post-intensive care syn-
drome (PICS), og av akutt lungesviktsyndrom 
(acute respiratory distress syndrome, ARDS) 
spesielt, har fått økende oppmerksomhet 
det siste tiåret (4). Vi har lært at kritisk syk-
dom medfører kroniske helseplager, resulte-
rer i multimorbiditet og kan gi en rekke 
(lang)varige funksjonsnedsettelser innenfor 
alle biopsykososiale domener (1, 5). Kritisk 

sykdom er en traumatisk livshendelse for 
hele familien. Mange pasienter har behov 
for langvarig, spesialisert og teambasert 
helsehjelp. Også familiemedlemmer kan 
trenge oppfølging, og dette behovet kan 
være enda større nå enn til vanlig fordi 
pårørende ikke kunne være til stede mens 
pasienten var innlagt. Nærhet til pasienten 
og regelmessig og god informasjon er av 
stor betydning for pårørende til intensiv-
pasienter (6).

Langtidsfølgene av akutt lungesviktsyn-
drom inkluderer nedsatt kognitiv funksjon, 
psykososiale problemer (angst, depresjon), 
nevromuskulær svakhet, nedsatt lungefunk-
sjon og vedvarende bruk av helsetjenester 
(4). Til sammen medfører dette nedsatt 
livskvalitet.

I en oppfølgingsstudie ett år etter gjen-
nomgått influensa (H1N1) med alvorlig akutt 
lungesviktsyndrom hadde omtrent halvpar-
ten av pasientene symptomer på angst, og 
over en fjerdedel symptomer på depresjon 
(7). Helserelatert livskvalitet var redusert 
sammenlignet med en matchet kontroll-
gruppe. Ved kognitiv kartlegging utover  
kun enkel screening finner man kognitive 
svekkelser hos 61 % av pasientene med kri-
tisk sykdom ved utreise, og hos 43 % tolv 
måneder senere (8). I en nederlandsk kohort 
på 1 700 overlevere av kritisk sykdom rap-
porterte 34 % symptomer på angst, 33 % på 
depresjon og 19 % på posttraumatisk stress 
ett år etter utskrivelse (9). En fersk meta-
analyse fant at 40 % av tidligere arbeids-
aktive pasienter ikke var tilbake i jobb etter 
12 måneder, ved oppfølging etter 42 til 
60 måneder var andelen 32 %. For mange  
av dem som kom tilbake i arbeid, ble det 
rapportert redusert arbeidstid eller endrin-
ger i arbeidsoppgaver (10). Hele 31 % av fami-
liemedlemmene til ARDS-overlevere rappor-
terte symptomer på posttraumatisk stress-
lidelse (PTSD) seks måneder etter utskrivelse 
(11).

Akutt lungesviktsyndrom og langvarig 
respiratorbehandling forekommer hyppig 
ved alvorlig covid-19, og vi kan derfor for-
vente følgetilstander som beskrevet over. 
Det er i tillegg rapportert om såkalt nevro-
covid-19 – i en kinesisk studie hadde 45 % av 

pasientene med alvorlig forløp nevrologiske 
symptomer, herunder hjerneslag og nevro-
patisk smerte (12). Alvorlighetsgrad og varig-
het av nevrologiske konsekvenser er forelø-
pig uklart, men kan innebære økt behov for 
rehabilitering.

Behovene også etter akuttfasen  
må ivaretas
Både nasjonalt og internasjonalt er det nå  
et økende fokus på at intensivfasen bare  
er starten på sykdommen for mange alvor-
lig rammede pasienter (13–15). Selv om 
 hovedparten av pasientene er eldre, rammes 
mange i aktiv alder og med mange gode år 
foran seg. I det første norske materialet om 
covid-19-pasienter med behov for innleg-
gelse var over 40 % av pasientene under 70 år 
(16). Det er betydelig usikkerhet rundt den 
videre utviklingen av covid-19-pandemien, 
men vi kan forvente et stort antall pasienter 
med behov for oppfølging og rehabilitering. 
Rapporter etter flere virusutbrudd de siste 
tiårene antyder at rehabilitering og tverrfag-
lig oppfølging forbedrer utfallet (17). WHO 
har derfor understreket at rehabilitering 
bør være en integrert del av helsevesenets 
tiltak ved katastrofer (18).

Vi må anta at eksisterende kunnskap om 
hva som er nyttig ved rehabilitering etter 
kritisk sykdom, kan ekstrapoleres til pasien-
ter med covid-19. Tidlig intervensjon for  
å oppnå størst mulig effekt, tverrfaglig til-
nærming med god koordinering og sam-
arbeid mellom aktørene og en strukturert 
rehabiliteringsprosess er sentrale elementer. 
En vellykket prosess innebærer funksjons-
kartlegging, definisjon av rehabiliterings-
mål, valg av tiltak og regelmessig evalue-
ring, med involvering av pasient og pårø-
rende (19). For noen pasienter handler  
det først og fremst om å måtte akseptere 
varig funksjonsnedsettelse og å få hjelp til  
å mestre en ny hverdag (20).

Tidlig rehabilitering bør være en integrert 
del av akuttbehandlingen for alle pasienter 
og omtales ikke nærmere her. Utskriving av 
covid-19-pasienter fra akuttsykehus må skje 
på en sikker måte der oppfølgingsbehov 
utover det respiratoriske bør være vurdert. 
Dette inkluderer en vurdering av om pasien-

«Intensivfasen er bare starten 
på sykdommen for mange 
alvorlig rammede pasienter»

«Det som er viktig nå, er at  
pasientenes rehabiliterings- 
behov faktisk kartlegges»
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ten klarer seg hjemme, fallrisiko, kognitiv 
funksjon, svelgefunksjon og ernæringssta-
tus. Ved utreise bør individuelt vurderte 
rehabiliteringsbehov være dokumentert og 
formidlet til helsepersonell som skal følge 
opp pasienten.

Mange vil ha behov for rehabiliteringstil-
tak utover akuttinnleggelse i sykehus, særlig 
fordi liggetider i sykehus etter intensivopp-
hold er korte, spesielt under en pandemi. 
Pasienter med behov for rehabilitering og 
med nedsatt ADL-funksjon bør overføres 
direkte til rehabiliteringsavdeling eller 
-institusjon.

Blant aktuelle rehabiliteringstiltak  
er mobilisering, kondisjons-, styrke- og 
balansetrening, trening av aktiviteter i dag-
liglivet, ivaretakelse av ernæringsbehov og 
svelgefunksjon og behandling av smerte 
samt psykologisk støtte og nevropsykologisk 
rehabilitering (13). Familiemedlemmer bør 

tilbys psykososial støtte. Figur 1 viser ulike 
rehabiliteringstiltak som kan være aktuelle. 
Når man har vært gjennom alvorlig sykdom, 
er det vanlig at følgetilstander og dertil 
relaterte behov først viser seg en stund etter 
akuttfasen. Initialt dominerer gleden over  
å ha overlevd livstruende sykdom, mens 
mer subtile, men likevel betydelig begren-
sende endringer først blir erkjent når man 
kommer tilbake til hverdagen. Dette gjelder 
spesielt emosjonelle og kognitive følger.  
Det er derfor avgjørende med kartlegging  
av både fysiske, kognitive, emosjonelle og 
sosiale rehabiliteringsbehov (14). En måte  
å gjøre dette på er å etablere lenge etter-
spurte intensivmedisinske poliklinikker der 
sykehuset innkaller alle pasienter som har 
ligget på intensivavdeling i mer enn tre 
dager, til konsultasjon og oppfølging f.eks. 
etter tre måneder. Disse møtene mellom 
intensivpersonell og pasient, i samarbeid 

med rehabiliteringsmedisinsk kompetanse, 
har terapeutisk betydning. Samtidig kan 
behovet for rehabilitering og videre hen-
visninger til spesialister avdekkes. Såkalte 
intensivpoliklinikker er utbredt i flere andre 
land og har vakt økende interesse (1). Å få 
etablert slike intensivmedisinske poliklinik-
ker bør gis høy prioritet, men tidlig i pande-
mien vil det være krevende. For overlevere 

Ram me 1 

Informasjon om rehabiliteringstilbud

De regionale koordinerende enhetene 
(RKE) gir informasjon om tilbudene innen 
habilitering og rehabilitering i sine respek-
tive helseregioner på sine nettsider og på 
ReHabiliteringstelefonen 800 300 61.

Sunnaas sykehus har nå etablert en utvidet 
veiledningstjeneste for rehabilitering der 
alle kan få informasjon, råd og veiledning 
om rehabilitering (25).

Illustrasjon: Tim Ng Tvedt
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av alvorlig covid-19 kan derfor andre model-
ler være aktuelle, men det som er viktig nå, 
er at pasientenes rehabiliteringsbehov fak-
tisk kartlegges.

Et reddet liv skal også leves
Status i rehabiliteringsfeltet før pandemien 
startet, viser at man er langt fra rustet til  
å gi et godt tilbud til et stort antall covid-
19-overlevere. Antall rehabiliteringspasien- 

ter i spesialisthelsetjenesten og antall regi-
strerte rehabiliteringsaktiviteter i kommu-
nene har gått ned til tross for en opptrap-
pingsplan (21, 22). Rehabiliteringstilbudene  
i spesialist- og kommunehelsetjenesten 
varierer betydelig og beskrives som mangel-
fulle. Mange kommuner mangler nøkkelper-
sonell, har ikke oversikt over befolkningens 
behov for rehabilitering og har til dels stor 
kapasitetsmangel (23).

Det blir utfordrende for helsetjenesten  
å møte rehabiliteringsbehovene i forbin-
delse med covid-19, og det er behov for  
å legge planer også for denne «bølgetop-
pen». Vi vet at mange pasienter vil ha behov, 
men omfanget er usikkert. Vi trenger der- 
for mer kunnskap om hvordan det går  
med covid-19-pasientene etter akuttfasen. 
Rehabiliteringsenheter i spesialist- og kom-
munehelsetjenesten bør samle data og 
rapportere erfaringer. Internasjonal konsen-
sus om relevante effektmål bør brukes som 
utgangspunkt (24).

I sum må helsemyndighetene og ansvar-
lige for helsetjenester på alle nivåer forbe-
rede seg på de økte oppfølgings- og rehabili-
teringsbehovene som oppstår som følge  
av pandemien. Slik det fortløpende gjøres 
for akuttbehandlingen, kan vi benytte tiden 
som nå er vunnet, til å sørge for gode 
 oppfølgings- og rehabiliteringstilbud  
(se ramme 1) (25). Når samfunnet nå gjør  
en stor innsats med betydelige konsekven-
ser for hele befolkningen, bør vi ikke stoppe 
halvveis. De som overlever alvorlig covid-19, 
må få forsvarlig og kunnskapsbasert helse-
hjelp gjennom hele forløpet. Som ledende 
europeiske rehabiliteringsmedisinere har 
formulert det: «Å tenke at pasienter som 
overlever flere uker med intensivbehandling 
og mekanisk ventilasjon, bare kan utskrives 
hjem uten videre oppfølging, er en farlig 
illusjon» (14, vår oversettelse).

Mottatt 20.4.2020, første revisjon innsendt 3.5.2020, 
godkjent 5.5.2020.

Figur 1  Eksempler på aktuelle rehabiliteringstiltak etter alvorlig covid-19, relatert til domener i Internasjonal 
klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF).
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Hel se be red skap mel lom to pan de mi er:  
all tid be redt?

Norge var ikke godt nok for be redt på en pan de mi. Det er på høy tid å gjø re 
noe med be red ska pen vår.

Vi har vært igjen nom de før s te 
 fa se ne av en ny pan de mi, covid-19-
pan de mi en. Igjen ble lan det vårt 
åpen bart tatt «på sen gen». Man ge 

av res sur se ne vi skul le ha hatt, mang let helt 
el ler del vis ved inn gan gen til na sjo nal pan-
de mi be red skap ul ti mo feb ruar 2020.

De av oss som hus ker in flu en sa A(H1 N1)-
pan de mi en – svi ne in flu en sa en – i 2009, får 
sta di ge flash backs. Dis ku sjo ne ne, me die -
deknin gen og be slut nin ger tatt i all hast er 
gan ske like, med noen unn tak. I 2009 fikk  
vi en vak si ne mot syk dom men, og 1,9 mil -
lioner inn byg ge re ble vak si nert (1). Det har 
vi fore lø pig ikke den ne gang. Nå væ ren de 
pan de mi har ført til nedstenging av man ge 
sam funns ak ti vi te ter, noe som ikke skjed de 
for ri ge gang.

Det er av stor in ter es se å se til ba ke på  
hva vi fak tisk tok med oss av lær dom fra 
pan de mi en i 2009 og hva som da ble vur-
dert å være vik ti ge ele ment i en styr ket 
na sjo nal pan de mi be red skap. At en pan de mi 
ville kom me igjen, var ven tet, vi viss te bare 
ikke når (1). Hvor dan for be red te Norge seg 
på en ny pan de mi den gang? Hva kan vi 
gjø re bedre den ne gan gen?

Si vil be red skap
For å få et inn trykk av hva slags fo kus of ent-
lig for valt ning har hatt på in ten siv ka pa si tet 
(an tall sen ger), til gjen ge lig het av re spi ra to-
rer og til strek ke li ge lag re av smitt e vern -
utstyr i de se ne re år, så vi på noen sen tra le 
of ent li ge do ku men ter. Vi så blant an net på 
hvor ofte utt ryk ke ne be red skap, pan de mi, 
in ten siv, re spi ra tor og smit e vern ble brukt.

I en rap port fra Di rek to ra tet for sam funns-
sik ker het og be red skap (DSB) om ta les hen-
del se ne før og un der pan de mi en i 2009 (1).  
I tid lig fase som me ren 2009 be skri ves en 
pres set si tua sjon med lite ka pa si tet og man-
gel på ut styr. Det for ven tes et be hov for 

sy ke hus- og in ten siv plas ser på hhv. 3 067  
og 1 044 sen ger. I rap por ten opp sum me res 
føl gen de: «Pan de mi pla nen må re vi de res,  
og in ten siv be hand ling/in ten siv ka pa si tet  
bør vies stør re opp merk som het enn i gjel-
den de plan». Smit e vern nev nes mer enn 
140 gan ger. Li ke vel vies ikke til gang på smit-
te vern ut styr spe si fikk opp merk som het, og 
per son lig ver ne ut styr og smitt e vern ut styr er 
ikke dis ku tert. Si tua sjo nen om kring ver ne-
ut styr blir om talt i for bin del se med øko no-
mis ke kon se kven ser av pan de mi for be re del-
se ne, der det be mer kes at det var van ske lig  
å be reg ne inn kjøp og at man der for satt 
igjen med over skudds lag re.

I 2019 gjor de Di rek to ra tet for sam funns-
sik ker het og be red skap nye ana ly ser av 
kri se sce na rio er (2). In ten siv er da nevnt 
11 gan ger. Re spi ra tor og smit e vern ut styr 
nev nes ikke. Rap por ten pe ker på at da gens 
in ten siv ka pa si tet ikke er til strek ke lig for  
å dekke be ho vet un der en pan de mi. Man gel 
på både ut styr og in ten siv per so nell nev nes 
spe si fikt som vik ti ge be grens nin ger. At vi 
un der en pan de mi også har or di næ re in ten-
siv pa si en ter og at dis se vil kun ne bli be rørt 
av even tu ell ka pa si tets man gel i den pe ri o-
den pan de mi en va rer, er om talt. Di rek to ra-
tet es ti me rer at de øko no mis ke kon se kven-
se ne av en pan de mi med 35 000 inn leg gel-
ser og 9 000 in ten siv pa si en ter vil bli eks tra 
ut gif ter på mer enn 5 mil li ar der kro ner.

Be red skap mot pan de misk in flu en sa
I stor tings mel din gen Be red skap mot pan de
misk in flu en sa blir in ten siv nevnt 23 gan ger 
(3) og re spi ra tor fire gan ger. Ver ne ut styr står 
to ste der un der kost na der ved hånd te ring 
av pan de mi be red ska pen i 2009 – 10. Ut ford-
rin ger for spe sia list hel se tje nes ten be skri ves 
slik:

«Er fa rin ge ne fra den ne pan de mi en og 
in flu en sa epi de mi en vin te ren 2012 – 2013 vi ser 
imid ler tid også at sær lig in ten siv ka pa si te ten 
og del vis la bo ra to rie ka pa si te ten er be gren-
set og vil bli pres set i en al vor li ge re pan de-
mi si tua sjon. Hel se fo re ta ke ne må der for i sin 
vi de re pan de mi plan leg ging gå ytt er li ge re 
inn i hvor dan in ten siv- og la bo ra to rie ka  pa si-
te ten kan økes ved be hov.»

Be hov for flek sib le lo ka ler i sy ke hu se ne 

som raskt kan om dis po ne res til pan de mi-
are a ler, blir dis ku tert. Det er vik tig at per so-
nell har bred kom pe tan se og blir trent gjen-
nom opp læ ring og øv el se.

I Na sjo nal be red skaps plan for pan de misk 
in flu en sa fra 2014 gjen fin nes in ten siv ni 
gan ger og re spi ra tor én gang (4). Smit e 
 vern nev nes over 50 gan ger, men ikke  
som smit e vern ut styr. In ten siv be hand ling 
dis ku te res i en ta bell med tall fra en si mu le-
ring, og det mest rea lis tis ke sce na rio et 
 be skri ves slik: «Sy ke hu se ne må kun ne ta 
opp til 14 000 – 16 500 inn leg gel ser, hvor av  
1 400 – 2 800 vil tren ge in ten siv be hand ling.  
I topp uken be hov for 3 – 500 pa si en ter.» Den 
ene gan gen re spi ra tor blir nevnt (4, s. 27),  
er i for bin del se med at dis se samt in ten siv-
plas ser og ECMO-ma ski ner kan bli man gel-
va re.

I den na sjo na le hel se be red skaps pla nen  
Å verne om liv og hel se fra 2018 (5) er in ten siv 
nevnt i én sam men heng, re spi ra tor ikke 
nevnt, mens smit e vern er nevnt ti gan ger. 
Inhholdet i smit e vern blir ikke kon kre ti sert, 
men or det nev nes som re gel med hen vis-
ning til lov om smitt e vern (5). In ten siv 
behand ling nev nes kort som en del av den 
na sjo na le be hand lings tje nes ten for avan sert 
brann ska de be hand ling, men el lers ikke.

Opp drags do ku men te ne fra Hel se- og 
om sorgs de par te men tet til Hel se Vest i pe ri o-
den 2011 – 20 vi ser at fo ku set på be red skap 
ett er in flu en sa A(H1 N1)-pan de mi en var  
til ste de i noen år, men har for svun net de 
siste fem åre ne (ta bell 1). Blant an net er 
in ten siv me di sin ikke nevnt, med unn tak  
av en li ten om ta le av neo na tal in ten siv 
 me di sin i 2013. Be hov for re spi ra to rer er 
hel ler ikke nevnt.

Ikke godt nok for be redt
Vår gjen nom gang av fem sen tra le ut red nin-
ger vi ser at pro ble met med mang len de 
be red skap har vært kjent. Ikke minst går 
do ku men ta sjo nen fra Di rek to ra tet for sam-
funns sik ker het og be red skap langt i sin 
be skri vel se av man gel på in ten siv plas ser, 
ut styr og god kom pe tan se (1).

«Vår gjen nom gang av fem 
sen tra le ut red nin ger vi ser at 
pro ble met med mang len de 
be red skap har vært kjent»

«Vi me ner Norges ba sis 
kapasitet må dob les til  
ca. 10 in ten siv sen ger per  
100 000 inn byg ge re»
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Det er in ter es sant å se at di rek to ra tet  
i sin siste ana ly se av krisescenarier i 2019 (2) 
opp gir høy ere tall enn sce na rio et vi nå har 
blitt bedt om å plan leg ge for, med opp til  
1 200 in ten siv pa si en ter. Den gjel den de 
 be red skaps pla nen for pan de mi be skri ver et 
sann syn lig sce na rio med 1 400 – 2 800 in ten-
siv pa si en ter (4). Dett e vi ser at mu lig he ten 
for et høyt an tall in ten siv pa si en ter un der en 
pan de mi har vært kjent len ge. Det er der for 
un der lig at ikke dis se vik ti ge do ku men te ne 
er viet stør re opp merk som het i hel se fo re ta-
ke nes år li ge opp drags do ku men ter.

Kon se kven se ne har vi sett de siste må ne-
de ne, blant an net med util strek ke li ge be red-
skaps lag re, spe si elt for smitt e vern ut styr, 
sam ti dig som rul le ren de lag re også har hatt 
lav ka pa si tet. En ag gres siv inn kjøps po li tikk 
har del vis løst pro ble met, og så langt har vi 
stort sett hatt nok ut styr. Li ke vel er det åpen-
bart at til gan gen på ut styr har vært mar gi-
nal (6, 7, 8). Det er der for in ter es sant at det  
i rap por ten ett er svi ne in flu en sa en fo ku se res 
mer på be red skaps lag re som en øko no misk 
byr de enn som en res surs (1).

In ten siv ka pa si tet
In ten siv me di sin er mye mer enn en til gjen-
ge lig re spi ra tor. Slik be hand ling kre ver en 
in fra struk tur i sy ke rom met som ikke lar seg 
ord ne på noen uker. Ikke minst trengs per-
so nell som er trent i in ten siv me di sin (9). 
Di rek to ra tet for sam funns sik ker het og 
be red skap skri ver i sin ut red ning at da gens 
in ten siv ka pa si tet er util strek ke lig og at 
be ho vet ikke vil kun ne dek kes ved en pan -
demi (2). Dett e kom mer ikke som noen 
over ras kel se på oss som dri ver med in ten siv -
medi sin i Norge. In ten siv ka pa si te ten var  
i 2019 på sam me nivå som for ti år si den 
med knapt 5 sen ger per 100 000 inn byg ge re 
(10). De me di sins ke fag di rek tø re ne i hel se -
fore ta ke ne be stil te i 2018 en ut red ning om 
sta tus for norsk in ten siv me di sin fra fra alle 
re gi o ner (11). Den ne ble le vert i de sem ber 
2019 og vis te det sam me lave an tal let in ten-
siv sen ger i Norge som tid li ge re – i til legg til 
en skjev for de ling mel lom re gi o ne ne.

Norge er blant de land i Eu ro pa med 
la vest in ten siv ka pa si tet i for hold til inn byg-
ge re (12). Lan de ne med størst in ten siv ka pa si-
tet, 30 sen ger per 100 000 inn byg ge re, bru-
ker in ten siv plas ser til pa si en ter vi me ner 
kan be hand les and re ste der. En slik ka pa si-
tet har vi ikke bruk for til dag lig. Men en 
stør re ka pa si tet be tyr en stør re buf er for  
å møte økte be hov for in ten siv be hand ling 

un der en pan de mi. Hel se- og om sorgs de par-
te men tet har nå bedt om at in ten siv ka pa si-
te ten skal økes opp mot 1 200 in ten siv plas-
ser na sjo nalt. Dett e vil til sva re ca. 24 in ten-
siv plas ser per 100 000 inn byg ge re. Dett e  
er fort satt godt un der det Tysk land har til 
van lig, som er blant lan de ne med ca. 30 
in ten siv plas ser per 100 000 inn byg ge re (12).

In ten siv me di sin som fag
Det er ett er vår me ning helt nød ven dig å se 
på in ten siv me di sin som et selv sten dig fag-
om rå de. Dett e er en egen spe sia li tet i fle re 
land. Eng land inn før te spe sia li te ten i 2010 
og fle re and re land til byr in ten siv me di sin 
som 2 – 3 års på byg ging på en an nen ba sis-
spe sia li tet.

I Norge er ikke fag om rå det «re gu lert», 
men si den in ten siv me di sin ble etab lert av 
ane ste si le ger i 1950-åre ne, har ane ste si fa get 
hatt et spe si elt en ga sje ment for in ten siv -
medi sin. Nå vi ser le ger også fra and re fag-
om rå der in ter es se for dett e fag om rå det, 
uten at de har den grunn leg gen de ut dan-
nel sen blant an net i luft veis hånd te ring og 
re spi ra tor be hand ling. Dett e må vi gjø re noe 
med og opp gra de re in ten siv me di sin til noe 
mer enn et om rå de for spe si elt in ter es ser te.

Det må sna rest ut ar bei des kon kre te 

 læ rings mål for å sik re rett kom pe tan se hos 
dem som øns ker å spe sia li se re seg i et så 
kre ven de fag om rå de som in ten siv me di sin. 
Dis se læ rings må le ne bør være ledd i ut vik-
lin gen av fag om rå det som en se pa rat spe sia-
li tet el ler som på bygg til en an nen spe sia li-
tet i form av et for ma li sert kom pe tan se -
områ de. Læ rings må le ne må bygge på de 
krav den eu ro pe is ke in ten siv for en in gen har 
ut ar bei det (13). I den sam men heng må vi 
nev ne at al le re de i 1978 kom in ten siv sy ke-
pleie som en av de før s te spe si al ut dan nin -
gene for sy ke plei e re.

Vi må ta grep nå
Det er på høy tid med ty de li ge fø rin ger  
fra sen tra le hel se myn dig he ter for hvil ken 
in ten siv ka pa si tet Norge må ha til van lig,  
og for hvor dan vi best kan for be re de oss på 
et raskt øken de be hov ved even tu el le frem ti-
di ge pan de mi er. Det må bli slutt på at man 
be skri ver hvor stort pro ble met kan bli uten 
at det gjø res noe for å end re dett e. Vi me ner 
Norges ba sis ka pa si tet må dob les til ca. 10 
in ten siv sen ger per 100 000 inn byg ge re, 
til sva ren de drøyt 500 in ten siv plas ser. Dett e 
må være fullt ut styr te plas ser, selv om ikke 
alle sen ger til en hver tid vil være i bruk el ler 
det er be man ning for mer enn nor ma le 
drifts for hold.

Alle sy ke hus må ha pla ner for hvor dan 
in ten siv ka pa si te ten raskt kan økes, eks em-
pel vis til det dob bel te. Are al eg net til ko hort-
iso le ring som gir en mer ef ek tiv bruk av 
per so na le, må være til gjen ge lig. På for hånd 
må det være etab lert en in fra struk tur som 

Ta bell 1  Opp drags do ku ment til Hel se Vest 2010–20. An tall gan ger sen tra le be gre per knytt et til be red skap er 
nevnt i teks ten. − ikke dis ku tert, + dis ku tert ett sted, ++ dis ku tert 2–4 ste der, +++ dis ku tert ≥ 5 ste der. −

År Beredskap Pandemi Intensiv Smittevern Respirator

2010 + − − − −

2011 + + − + −

2012 + − + (nyfødt) + −

2013 ++ − − − −

2014 − − − − −

2015 ++ + − − −

2016 − − − − −

2017 − − − − −

2018 − − − − −

2019 − − − − −

2020 + − − − −

«Vi fore slår re gel mes sig  ob li 
gato risk tre ning i pan de mi  
hånd te ring ved sy ke hu se ne»
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sik rer at det raskt kan fø res ok sy gen, trykk-
luft og nok elek tri si tet til hver seng. Tre-
nings are a ler, gym sa ler, vente are al etc. kan 
eks em pel vis være for be redt som in ten siv -
areal selv om de til dag lig bru kes til helt 
and re for mål.

Sykehus må ha til strek ke li ge lag re av 
me di sinsk tek nisk ut styr for å kun ne ta  
i bruk eks tra in ten siv sen ger: re spi ra to rer, 
mo ni to rer, sprøy te pum per og smitt e vern -
utstyr, for å nev ne det al ler vik tig ste. Det vil 
være en stor for del at dett e ut sty ret er det 
sam me som el lers bru kes på in ten siv- og 
over våk nings av de lin ger i sy ke hu set, slik at 
man slip per opp læ ring i bruk av nytt me di-
sinsk tek nisk ut styr på top pen av an nen 
for be re del se.

Me di sinsk tek nisk ut styr på nors ke sy ke-
hus, som mo ni to rer og re spi ra to rer, skif tes 
ut med jev ne mel lom rom. Vi fore slår at 
dett e ikke kas tes, men sett es i stand og tas 
vare på i et be red skaps la ger. Slikt ut styr vil 

kun ne være raskt til gjen ge lig og fun ge re 
som nød løs nin ger ved be hov.

Sy ke hu se ne må re gel mes sig trene an net 
per so nell enn in ten siv per so nell, slik at de 
har nok kunn ska per til å kun ne bi dra ved 
be hand ling av kri tisk syke pa si en ter un der 
en pan de mi. Selv en dob ling av in ten siv -
kapa si te ten vil kre ve for sterk ning fra an net 
hel se per so nell. På sam me måte som vi i dag 
har ob li ga to ris ke kurs i hjer te- og lun ge -
redning, fore slår vi re gel mes sig ob li ga to risk 
tre ning i pan de mi hånd te ring ved sy ke hu -
sene. Slik pan de mi hånd te ring kan også bli 
en ob li ga to risk del av grunn ut dan nin gen  
i hel se fag. Eks em pel vis kan det stil les krav 
om pan de mi kurs før me di sin stu den ter får 
mid ler ti dig li sens.

Nors ke sy ke hus er ikke byg get med tan ke 
på funk sjon un der en pan de mi, spe si elt er 
det van ske lig å skille «rene» om rå der fra 
smitt e far li ge om rå der. Ved byg ging og 
 om byg ging av sy ke hus må man fo ku se re 

spe si fikt på dett e. Ikke minst vil vi ha be hov 
for å kun ne sam le pa si en ter i stør re «pan de-
mi are al» og ikke bare i ene rom. Dett e er ikke 
godt nok iva re tatt i da gens sy ke hus ut byg-
ging, der man fo ku se rer på flest mu lig ene-
rom. Det å bygge inn flek si bi li tet i are al bruk 
er vik tig både for nor mal drift og for op ti-
mal res surs hånd te ring un der en pan de mi.

Det er mye å gri pe fatt i før Norge blir 
bedre skik ket til å møte en ny pan de mi. 
Nå væ ren de covid-19-pan de mi vil bli vur dert 
man ge gan ger i åre ne som kom mer – og det 
er vik tig. Enda vik ti ge re er det at kon klu sjo-
ner fra slike ut red nin ger ope ra sjo na li se res 
og fø rer til end ring i alle lan dets hel se fo re-
tak. La oss føl ge det ak sep ter te læ rings hjulet 
plan legg–ut før–kon trol ler–kor ri ger (plan–do–
study–act), der vi ikke glem mer kor ri ger (14).
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Er helserisikoen ved snus undervurdert?

Bruken av snus har økt sterkt, særlig blant unge voksne som ikke tidligere 
har røykt. Snus øker risikoen for kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes 
type 2 og fosterskade.

Bruken av snus har økt urovekkende  
i Norge de siste tiårene, særlig  
blant ungdom og voksne under  
40 år. Mange av snusbrukerne har 

aldri røykt. Samtidig er nikotininnholdet  
i enkelte nye snustyper flere ganger høyere 
enn i røyketobakk og tidligere snustyper.

Høsten 2019 oppdaterte Folkehelseinsti-
tuttet på oppdrag fra Helse- og omsorgs-
departementet kunnskapsstatusen om 
helserisiko ved bruk av svensk snus, som er 
dominerende på det norske markedet (1, 2). 
Oppdateringen og våre konklusjoner bygger 
på systematiske litteratursøk. Vi har gjen-
nomgått vurderinger av risiko blant snus-
brukere sammenlignet med dem som ikke 
bruker snus, kunnskap om virkningsmeka-
nismer fra celle- og dyreeksperimentelle 
studier av nikotin, kunnskap om tobakks-
spesifikke nitrosaminer og snus samt kunn-
skap om helseskader ved bruk av andre 
tobakksprodukter. Sammenlignet med 
tidligere utredninger er det nå et styrket 
kunnskapsgrunnlag for at det foreligger  
økt risiko for flere alvorlige sykdommer  
ved bruk av snus. Resultatene gir grunn  
til bekymring.

Snusbruk versus ikke-røyking
Vi la mest vekt på studier der risiko for syk-
dom og død blant ikke-røykende personer 
som brukte snus, ble sammenlignet med 
risiko blant personer som ikke brukte noen 
form for tobakk. Grunnen er at «justering» 
for røykevaner uten informasjon om røyke-
mengde eller varighet blir grov og ufullsten-
dig. Dersom røykere som også bruker snus, 
har et lavere røykeforbruk enn de som bare 
røyker, kan dette føre til at røykekomponen-
ten «overjusteres» og at effekten av snus 
derved undervurderes.

I en del studier var risikoestimatene for de 
snuseksponerte gruppene ikke signifikant 
forskjellig fra kontrollgruppene, og estima-
tene hadde brede og asymmetriske konfi-
densintervaller. Slike resultater gir ikke 
grunnlag for entydige konklusjoner, men  
de blir ofte feiltolket som fravær av risiko.

Sykdomsrisiko
Vi fant at bruk av snus gir økt risiko for kreft 
i spiserør, magesekk, bukspyttkjertel og 
endetarm. Snusbruk øker også risikoen for 
høyt blodtrykk, gir økt dødelighet etter 
kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag samt øker 
risikoen for ikke-affektiv psykose, diabetes 
type 2, metabolsk syndrom, vektøkning og 
fedme. I tillegg fant vi holdepunkter for at 
snusbruk reduserer risikoen for Parkinsons 
sykdom (tabell 1).

Mangelfull informasjon om eksponering
Manglende kunnskap om mulige endringer 
i deltagernes tobakksvaner under oppfølgin-
gen var en vanlig svakhet ved de befolk-
ningsstudiene som hadde lang oppfølgings-
tid. God informasjon om eksponering og 
helseutfall er avgjørende for at befolknings-
studier skal avdekke «sanne» effekter av 
eksponeringen. Flere av befolkningsstu-
diene vi vurderte, var i utgangspunktet  
ikke planlagt for å studere effekter av snus.  
I kohorten med størst antall deltagere ble 
snusbruk registrert sammen med en rekke 
andre livsstilsfaktorer, og analysene ble 
oftest basert utelukkende på første registre-
ring (3). Mange deltagere kan ha sluttet med 
snus i løpet av oppfølgingsperioden, slik det 
er vist i studier med gjentatte registreringer 
av snusbruk. Endring av snusvaner vil føre 
til feilklassifisering av eksponeringen, med 
den mulige følgen at sammenheng mellom 
snusbruk og helseutfall blir svekket og ikke 
lenger lar seg påvise.

Påvirkning på kvinner og fostre
Blant kvinner som brukte snus gjennom 
graviditeten, fant vi en økt risiko for dødfød-
sel, for tidlig fødsel og for lav fødselsvekt  
i forhold til svangerskapsalder, lav fødsels-
vekt, keisersnitt, hjerterytmeforstyrrelser 
hos den nyfødte, leppe–gane-defekter og 
kortvarig pustestans hos den nyfødte. Et 
høyere nivå av nikotinmetabolitten kotinin  
i urinen hos de nyfødte dokumenterte niko-
tineksponering når mor hadde brukt snus. 
Det er også funnet langtidsvirkninger etter 
bruk av snus i svangerskapet: Barn av mødre 
som brukte snus i svangerskapet, hadde ved 
5 – 6 års alder høyere blodtrykk, oftere hjerte-
rytmeforstyrrelser og stivere arterievegger 
enn barn av mødre som ikke hadde brukt 
tobakksprodukter.

Det er anslått at over 600 000 personer  
i Norge bruker svensk snus regelmessig, 
hovedsakelig i yngre aldersgrupper (1). 
Kvinner som snuser, finnes først og fremst  
i aldersgruppen under 35 år. Dette er unikt 
for Norge og særlig bekymringsfullt med 
tanke på helserisiko i svangerskapet.

Ved flere sykdommer, blant annet hjerte- 
og karsykdom, er både sykdomsutvikling, 
symptomer og prognose forskjellig hos 
kvinner og menn. Med unntak av svanger-
skapsutfall, var det ofte for få kvinner med  
i studiene til å gi pålitelige resultater. Vi vet 
derfor svært lite om hvilke helsekonsekven-
ser snusbruk har for kvinners helse.

Tolkning av resultater
I litteraturen blir ofte risikoen for helseutfall 
oppgitt som relative risikoestimater. Det sier 
lite om hvilken betydning risikoen har for 
folkehelsen, dvs. hvor mange som rammes. 
Vi valgte derfor å beregne absolutt risiko-
økning per 100 000 snusbrukere basert på 
absolutt risiko i kontrollgruppen. Der snus-
bruk kunne forverre et sykdomsforløp, 
beregnet vi absolutt risikoøkning per 
1 000 pasienter som brukte snus (tabell 1).

I samleanalysene av risiko for hjerte-
infarkt og hjerneslag fant vi at 95 % konfi-
densintervall for hjerteinfarkt omfattet  
fra 214 færre til 518 flere hjerteinfarkt per  
100 000 personer som bruker svensk snus, 
og at konfidensintervallet (KI) for hjerne- 
slag omfattet fra 212 færre til 449 flere per 
100 000 som bruker svensk snus. Vi konklu-
derte med at dette er upresise resultater, 
fordi konfidensintervallene omfatter mye 
mer enn det vi vil kalle liten eller ingen 

«Snusbruk øker også risikoen 
for høyt blodtrykk, gir økt  
dødelighet etter kreft, hjerte- 
infarkt og hjerneslag samt 
øker risikoen for ikke-affektiv  
psykose, diabetes type 2,  
metabolsk syndrom, vekt- 
økning og fedme»
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og snusens evne til å øke blodtrykket og 
påvirke blodårenes endotelceller negativt, 
gir også støtte til vår konklusjon om at snus 
øker dødeligheten etter hjerteinfarkt og 
hjerneslag.

Ulike konklusjoner om bukspyttkjertel-
kreft  og hjerte- og karsykdommer
I noen tilfeller er vår vurdering ulik den som 
forfatterne av originalstudien presenterer.  
Et eksempel gjelder kreft i bukspyttkjertelen. 
I en studie fra 2007 undersøkte Luo og med-
arbeidere en svensk bygningsarbeiderkohort 
som ble fulgt i opptil 27 år (3). Med nesten 
280 000 deltagende menn er dette den 
 største tilgjengelige svenske kohorten med 
registrerte snusvaner. Luo og medarbeidere 

å bruke snus etter et hjerteinfarkt, halverer 
risikoen for å dø de neste to årene (5).

Risikoestimatene for død de første 28 
dager etter hjerteinfarkt eller etter hjerne-
slag hadde begge konfidensintervaller  
som var brede og som med knapp margin 
omfattet 1. Resultatene er altså på grensen  
av statistisk signifikant, men indikerer at 
risikoen for død i løpet av de første fire 
ukene etter hjerteinfarkt og hjerneslag økte 
med henholdsvis 28 % og 42 %. Disse resulta-
tene underbygges av en betydelig redusert 
risiko for død etter hjerteinfarkt ved opphør 
av snusbruk og en statistisk signifikant økt 
dødelighet ved bruk av snus i en studie med 
langtidsoppfølging etter hjerneslag. Kunn-
skap om nikotinets karkontraherende effekt 

forskjell. I en relativt ny oversikt oppsum-
merer Rostron og medarbeidere snusbruk  
i Norden og USA basert på de samme stu-
diene som oss (4). Forfatterne konkluderer 
med at amerikanere som bruker røykfri 
tobakk, har økt risiko for slag og hjertein-
farkt, mens en tilsvarende økning i risiko 
ikke ble observert ved bruk av svensk snus  
i Norden.

Forverring av sykdomsforløp
Våre beregninger viser at snusbruk med fører 
44 flere dødsfall per 1 000 pasienter etter en 
kreftdiagnose, 51 flere dødsfall etter hjerte-
infarkt, 35 flere dødsfall etter hjerneslag,  
og 73 flere dødsfall ved langtidsoppfølging 
(17 år) etter hjerneslag. Pasienter som slutter  

Tabell 1  Risikoendring per 100 000 personer som bruker snus, beregnet fra kontrollgruppene (personer som ikke brukte tobakksprodukter) i studiene inkludert  
i kunnskapsrapporten om helserisiko ved snusbruk fra Folkehelseinstituttet (1). De ulike studiepopulasjonene har ulik alderssammensetning og ulik oppfølgingstid  
og er ikke direkte sammenlignbare. RR = relativ risiko, HR = hasardratio, OR = oddsratio, MD = gjennomsnittlig forskjell

Tilstand
Antall per 100 000   

personer som bruker snus

Tid etter registrering  
av tobakksvaner  

(for siste observasjonsår)
Risikoestimat  

(95 % konfidensintervall)

Kreft i spiserør 39 flere 34 RR 3,5 (1,6 – 7,6)

Kreft i magesekk 95 flere 34 RR 1,4 (1,1 – 1,9)

Kreft i bukspyttkjertel 79 flere 27 RR 2,1 (1,2 – 3,6)

Kreft i endetarm 8 flere 5 – 36 HR 1,38 (1,07 – 1,77)

Høyt blodtrykk 440 flere - RR 1,39 (1,08 – 1,79)

Ikke-affektiv psykose 72 flere 8 HR 1,38 (1,09 – 1,75)

Type 2-diabetes 70 flere  
(ca. 4 bokser snus per uke)

5 – 16 HR 1,15 (1,00 – 1,32)

Metabolsk syndrom 5 963 flere  
(> 4 bokser snus per uke)

10 OR 1,6 (1,26 – 2,15)

Vektøkning 4 731 flere 5 OR 1,31 (1,04 – 1, 65)

Fedme 2 559 flere 5 OR 1,93 (1,13 – 1,30)

Parkinsons sykdom 199 færre 20 HR 1,38 (0,23 – 0,63)

Dødfødsler 108 flere - OR 1,43 (1,02 – 1,99)

Ekstremt fortidligfødte, < 28 uker 101 flere - OR 1,69 (1,17 – 2,45)

Moderat fortidligfødte, 32 – 36 uker 841 flere - OR 1,26 (1,15 – 1,38)

Liten for svangerskapsalderen 543 flere - OR 1,38 (1,01 – 1,88)

Fødselsvekt 39 g lavere1 - MD −39 (−79–−6)

Keisersnitt 2 405 flere - OR 1,19 (1,02 – 1,40)

Hjerterytmeforstyrrelser hos nyfødt 1,16 flere1 - MD 1,16 (0,55 – 1,77)

Leppe–gane-defekter 85 flere - OR 1,48 (1,00 – 2,21)

Kortvarig pustestans hos spedbarnet 147 flere - OR 1,96 (1,30 – 2,96)

1 Gjennomsnittlig forskjell

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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normalnivå etter røykeslutt. Det er rimelig  
å anta at det samme skjer ved opphør av 
snusbruk.

Konklusjonene i studiene om hjerte- og 
karsykdom og kreft har feilaktig blitt tatt til 
inntekt for at snus ikke har noen effekt på 
helserisiko (4, 6). Mangel på statistisk signifi-
kant forskjell er imidlertid ikke ensbetyden-
de med fravær av effekt i eksponeringsgrup-
pen.

Hovedbudskap til helsepersonell
Bruk av svensk snus er forbundet med økt 
risiko for kreft, høyt blodtrykk, økt dødelig-
het etter kreft og hjerte- og karsykdommer, 
økt risiko for psykose, overvekt, metabolsk 
syndrom – og (ved høyt forbruk) økt risiko 
for diabetes type 2. Snusbrukere som slutter 
etter hjerteinfarkt, halverer risikoen for  
å dø i tiden etter infarktet. Bruk av snus 
under svangerskapet er skadelig for barnet. 
Den høye bruken av snus er derfor bekym-
ringsfull.

Mottatt 15.11.2019, første revisjon innsendt 2.3.2020, 
godkjent 21.4.2020.

og en undervurdering av effekten av snus-
bruk. Videre kan den lange oppfølgings-
tiden medføre økt risiko for feilklassifise-
ring, idet mange kan ha sluttet med snus  
i oppfølgingstiden. Det er dermed flere 
forhold som kan føre til at en sammenheng-
ikke lar seg påvise.

Vi festet derfor størst lit til studien av Luo 
og medarbeidere (3), som viser en dobling 
av risiko, dvs. en såpass sterk effekt at det 
etter GRADE-metoden kvalifiserte til oppgra-
dering av tilliten (7). Vi vet i tillegg at det 
tobakksspesifikke nitrosaminet NNK (nico-
tine-derived nitrosamine ketone) gir buk-
spyttkjertelkreft i dyreforsøk, og at ekspone-
ring for andre tobakksprodukter som siga-
rettrøyking også fører til en tilsvarende økt 
risiko for bukspyttkjertelkreft. Risikoen for 
denne kreftformen er vist å synke til et 

fant at bruk av snus ga en dobling av risiko 
for kreft i bukspyttkjertelen. Ni år senere ble 
de samme bygningsarbeiderne inkludert  
i en samleanalyse sammen med menn fra 
åtte andre kohorter i Sverige. Araghi og 
medarbeidere, som sto bak samleanalysen, 
fant en risiko på HR 1,07 (95 % KI 0,77 – 1,50) for 
kreft i bukspyttkjertelen for menn som kun 
brukte svensk snus, sammenlignet med 
menn som hverken brukte snus eller røykte 
(6). Konfidensintervallet antydet både en 
mulig risikoreduksjon på opptil 23 % og en 
mulig risikoøkning opptil 50 %.

Vi vurderer dette resultatet av samleanaly-
sen som upresist. I sin artikkel la Araghi og 
medforfattere mest vekt på en analyse blant 
menn som brukte snus, uansett røykevaner, 
sammenlignet med menn som ikke brukte 
snus, fremdeles uansett røykevaner (6). 
Forfatterne justerte (i samleanalysen) for 
røyking, men hadde ikke data for forbruks-
mengde eller varighet, og de fant da en 
hasardratio på 0,96 (95 % KI 0,83 – 1,11). Dette 
tolket de som et tegn på at snus ikke forårsa-
ker bukspyttkjertelkreft blant menn. Som 
tidligere omtalt, kan denne fremgangs-
måten medføre «feiljustering» for røyking 
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Eksamenslære for dummies

En eksamen i medisinstudiet skal teste kunnskaper og ferdigheter som 
studentene får bruk for som leger – ikke studentenes evne til å bestå 
eksamen. Hva er den beste eksamensformen? Hva tester man egentlig  
ved eksamen?

Vurdering og evaluering av studen
ters kunnskaper og ferdigheter – på 
engelsk kalt assessment – er en egen 
disiplin innen fagområdet medi

sinsk utdanning (1, 2). Kall det gjerne eksa-
menslære, selv om vurderinger også kan skje 
på andre måter enn gjennom en eksamen. 
Det finnes lærebøker, kurs og vitenskapelige 
konferanser som bare dreier seg om evalue
ringsmetoder innen utdanning. Det er 
utvik let prosedyrer og regler for hvordan 
eksamensoppgaver bør lages og hvordan 
svar skal vurderes og skåres, og kvantitative 
forskningsmetoder for å vurdere hvor godt 
eksamensoppgaver fungerer og hvordan 
karaktersettingen bør være slik at den opp
leves som rettferdig og pålitelig.

En meningsfull diskusjon om eksamen  
er avhengig av en god dialog mellom fag
lærere, eksamenseksperter og studenter.  
For faglærere, eksaminatorer og sensorer 
kan møtet med eksamensteori være vanske
lig, fordi det er etablert en terminologi og 
logikk som kan virke uklar, uheldig og for
virrende, særlig når ordene som brukes, er 
engelske.

Her følger en gjennomgang av sentrale 
eksamenstermer, de fleste først og fremst 
knyttet til skriftlige eksamensformer, med 
en ikkeeksperts forsøk på å forklare dem for 
nybegynnere. Styrker og svakheter ved ulike 
eksamensformer og oppgavetyper omtales 
kort, for termene forstås best i kontekst. For 
mer presise og utfyllende forklaringer hen
vises leseren til faglitteratur (2). Temaet bør 
interessere både studenter og leger, særlig 
faglærere ved våre medisinske fakulteter, for 
vurderingsmetoder påvirker både studen
ters og legers læringsatferd.

Det grunnleggende
Formative tester betegner tester som bl.a. 
brukes for å avklare hvor mye studentene 
kan på forhånd, slik at underviser tilpasser 
undervisningen til studentenes forutsetnin
ger (1, 2). Slike tester kan bidra til økt moti

vasjon for læring og bedre studievaner (3), 
men de har ellers ingen konsekvenser for 
den enkelte. Summative tester betegner 
tester som har til hensikt å kontrollere hva 
studentene har lært, og innebærer at det 
settes en karakter, enten bestått / ikke bestått 
eller etter en gradert karakterskala. Kort sagt 
en eksamen.

Validitet og reliabilitet er velkjente termer 
for alle som driver eller bruker forskning. 
Høy validitet innebærer at testen tester det 
den er ment å teste, i denne sammenhengen 
studentenes kunnskaper og ferdigheter 
innen representative deler av faget. Med 
andre ord: Er eksamensformen og eksa mens
oppgavene dekkende og passende? Høy 
validitet er det aller viktigste. Høy reliabilitet 
innebærer at testens utfall, dvs. karakteren, 
er pålitelig og reproduserbar. Karakteren må 
oppfattes som rettferdig av studentene.

Flervalgsoppgaver =  
avkrysningsoppgaver
Testing av medisinstudenters kunnskaper 
gjøres nå ofte i form av en digital eksamen, 
dvs. med bruk av PC. Basert på erfaringer  
fra bl.a. USA brukes i økende grad såkalte 
multiple choice questions, ofte forkortet MCQ 
(1, 2). På norsk kan slike oppgaver kalles 
flervalgsoppgaver (4), men avkrysningsopp-
gaver er også dekkende. Slike oppgaver 
innebærer at det oppgis flere svaralterna
tiver, vanligvis tre–fem, der kun ett er det 
«mest riktige svar» (single best answer). De 
andre svaralternativene kalles distraktorer. 
Disse svaralternativene må kunne oppfattes 
som plausible, må ikke skille seg ut, og må 

ikke være åpenbart gale, men altså være 
mindre riktige enn «mest riktige svar». 
Flerresponsoppgaver (multiple response 
questions) er en variant av flervalgsoppgaver 
der kandidatene skal velge to–tre riktige av 
fem–åtte oppgitte svaralternativer. Det fin
nes også andre, mindre brukte oppgave
typer.

Den viktigste fordelen med slike avkrys
ningsoppgaver er at de kan besvares på kort 
tid. En eksamen med kun slike oppgaver 
kan derfor inneholde flere oppgaver enn 
ellers og dermed dekke større deler av faget. 
Dessuten gjøres skåringen automatisk, 
ettersom bare ett svaralternativ er «mest 
riktig» (på flerresponsoppgaver flere). Ved  
å starte oppgaven med en beskrivelse av  
en klinisk situasjon vil oppgaven kunne 
illudere en klinisk beslutningsprosess (5). 
Oppgavesett med gode flervalgsoppgaver  
er vist å skille ganske godt mellom sterke, 
middels sterke og svake studenter (2).

Gode avkrysningsoppgaver er imidlertid 
vanskelige å lage, og ikke alle temaer egner 
seg like godt. Kritikk mot denne type opp
gaver går også ut på at de ikke gjenspeiler 
klinisk virkelighet på en særlig god måte,  
at de i begrenset grad tester kandidatenes 
evne til refleksjon og kunnskapsanvendelse, 
og at studentenes studieatferd påvirkes 
negativt (2, 6). Dessuten er muligheten stor 
for å få riktig svar ved ren gjetting: 25 % ved 
fire svaralternativer og henholdsvis 33 % og 
50 % hvis kandidaten klarer å identifisere  
ett eller to svaralternativer som gale. Noen 
kandidater vil kjenne igjen riktig svar når  
de leser de oppgitte svaralternativene (det 
som på engelsk kalles cueing, på norsk gjen-
kjenning av stikkord). Offentliggjøring av 
tidligere eksamensoppgaver og erfaring fra 
tidligere eksamener bidrar til at studenter 
lærer seg å identifisere riktig svar ut fra 
hvordan svaralternativene er formulert –  
de blir testsmarte (fra engelsk test wise, 
street smart). Disse ulempene med flervalgs
oppgaver blir ofte undervurdert og under
kommunisert.

Fritekstoppgaver = kortsvaroppgaver
Oppgaver ved digital eksamen kan også 
innebære at kandidatene skal svare med en 
kort tekst. Slike oppgaver bør kalles fritekst-
oppgaver eller kortsvaroppgaver (4).

Mange kaller fritekstoppgaver for essay-
oppgaver (eller miniessayoppgaver) (7), men 

«Studenter lærer seg å identifi- 
sere riktig svar ut fra hvordan 
svaralternativene er formulert  
          – de blir testsmarte»
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rer kan de øvrige karakternivåene fastsettes 
med utgangspunkt i beståttgrensen og en 
tilsvarende vurdering av grensen for beste 
karakter, A.

Mangfold og helhet
En eksamen skal teste kunnskaper og ferdig
heter som studentene vil ha bruk for som 
leger – ikke studentenes evne til å bestå 
eksamen. Ulike eksamensformer og opp
gavetyper har sine styrker og svakheter, og 
meningene om dem er mange og ofte mot
stridende (2, 12). Snarere enn å velge den ene 
oppgaveformen fremfor den andre, bør en 
digital eksamen inneholde både avkrys
ningsoppgaver og fritekstoppgaver. De 
praktiske utfordringene dette innebærer,  
er håndterbare og overkommelige. I tillegg 
må man ha kliniske og muntlige eksamener 
som bedre tester studentenes resonnerings
evne og kliniske ferdigheter enn det en 
digital eksamen gjør. Slike eksamener kan  
i stor grad gjøres standardiserte for å sikre 
høy validitet og konsistent skåringspraksis.

Hensikten med eksamen i medisinstudiet 
er at samfunn, helsevesen og pasienter skal 
være sikre på at universitetene utdanner 
leger som duger. Dessuten virker testing og 
eksamen motiverende for læring. Så enten 
man liker det eller ikke: Eksamen er viktig.

Forfatteren takker Per Grøttum og Stefan Schauber for 
gode innspill.

Mottatt 18.2.2020, godkjent 16.4.2020.
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kelighetsgrad (eng. item difficulty) i et opp
gavesett? Hvor godt skiller en oppgave 
 sterke, middels sterke og svake kandidater 
fra hverandre? Hvis omtrent like mange 
studenter har valgt hvert av svaralterna
tivene, tyder dette på at de i stor grad har 
gjettet. Slike metoder gjør at eksamenskom
misjonen kan identifisere eksamensoppga
ver som ikke har fungert tilfredsstillende, og 
vurdere å ta dem ut av sensurgrunnlaget (7).

Tilsvarende er det utviklet metoder som 
vurderer avvik og presisjon ved skåringer av 
besvarelser på fritekstoppgaver (1, 2). Avviker 
skåringene fra én skårer for mye fra skårin
gene fra andre skårere? Slike metoder om 
skåringssamsvar kan identifisere skårere 
som er «for snille» eller «for strenge» på én 
eller flere oppgaver, og eventuelt justere 
skåringer der avviket er for stort, dvs. skå-
ringsjustering (eng. rater alignment).

Disse metodene for kvalitetssikring av 
eksamensoppgaver og skåringspraksis  kalles 
psykometri. I denne sammenhengen betyr 
altså psykometri ikke måling av personers 
psykologiske egenskaper, slik man gjerne 
skulle tro, men måling av hvordan eksa
mensoppgaver hver for seg og samlet funge
rer, og i hvilken grad vurderingen av kandi
datenes besvarelser har skjedd på en konsis
tent og pålitelig måte.

Standardsetting
Sensur er fastsettelse av endelig karakter, 
enten i form av bestått / ikke bestått eller 
etter en gradert karakterskala, f.eks. A–F,  
der A er beste karakter og F ikke bestått.  
Det viktigste, og ofte vanskeligste, er å fast
sette grensene for bestått / ikke bestått.  
Slike prosesser kalles standardsetting (2).

Ideelt burde vanskelighetsgraden av opp
gavesett holdes stabil fra år til år, men dette 
er i praksis vanskelig å få til (11). Relativ 
standardsetting tar utgangspunkt i alle 
studentenes prestasjoner og en vurdering  
av oppgavenes vanskelighetsgrad. Absolutt 
standardsetting innebærer at grensen for 
bestått er bestemt på forhånd. Det er utvik
let en rekke matematiske modeller for hvor
dan grensen for bestått kan fastsettes, men 
disse er kompliserte og ressurskrevende  
(2, 11).

I praksis vil en eksamenskommisjon  
i fastsetting av beståttgrensen oftest basere 
seg på en pragmatisk tilnærming der man 
benytter faglig skjønn. Ved graderte karakte

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

dette er i beste fall misvisende. Essay er  
en litterær sakprosasjanger med lange 
 tekster publisert først og fremst i tidsskrifter 
og bøker, nærmest som en liten avhandling 
(8). Uttrykket gir assosiasjoner til en gam
meldags eksamensform som for lengst  
er avskaffet, der kandidatene ble bedt om  
å skrive en lengre utredning om et oppgitt 
emne. Å skrive et essay er altså det stikk 
motsatte av hva man ønsker at studentene 
skal gjøre ved en digital eksamen, nemlig  
å svare på en oppgave med en kort, presis  
og konsis tekst, gjerne stikkordspreget eller 
med kun én–to setninger. Å bruke ordet 
essay i denne sammenhengen er snarere  
en oppfordring til å skrive langt, noe mange 
studenter dessverre gjør, særlig når de ikke 
helt vet hva de skal svare.

Fordelen med fritekstoppgaver er at kan
didatene må svare uten hjelp av oppgitte 
alternativer, på samme måten som leger må 
agere i klinisk virksomhet (6). Slike oppga
ver vil ofte gi et sannere og mer autentisk 
bilde av kandidatens kompetanse (9, 10). 
Men også fritekstoppgaver og skårings
veiledninger kan være vanskelige å lage. 
Skåring av besvarelsene er tidkrevende og 
kan variere avhengig av skårers bakgrunn 
og forutsetninger. Konsistent skåringsprak
sis kan likevel fremmes med gode skårings
veiledninger, forhåndstrening og konsen
susskåring, dvs. at skårerne justerer sine 
skårer ved store avvik. Antallet fritekstopp
gaver kan ikke være for høyt, fordi det kan  
ta noe lengre tid å besvare dem. I England er 
det utviklet et dataprogram med very short 
answer questions, der svarene kan skåres ved 
hjelp av et dataprogram (9), slik jo skårin
gen av svarene på flervalgsoppgaver gjøres.

Psykometri
Det er utviklet en rekke kvantitative forsk
ningsmetoder for å vurdere hvor godt eksa
mensoppgaver fungerer (2). Er en oppgave 
lett (nesten alle svarer riktig) eller vanskelig 
(nesten ingen svarer riktig)? Hvordan er 
fordelingen av oppgavene etter deres vans

«Fritekstoppgaver vil ofte  
gi et sannere og mer auten- 
tisk bilde av kandidatens 
kompetanse»

«Ulike eksamensformer og 
oppgavetyper har sine styrker 
og svakheter, og meningene 
om dem er mange og ofte 
motstridende»
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Personer som donerer en nyre til 
transplantasjon, har økt risiko for 
å utvikle hypertensjon.

Å donere en nyre til transplantasjon har 
tidligere vært ansett som relativt sikkert for 
donor. En ny norsk studie viser nå at risi-
koen for høyt blodtrykk øker i årene etter 
donasjon (1).

Studien er basert på en kohort med 1 029 
friske, levende nyredonorer som donerte  
en nyre i perioden 1972 – 2007. Disse ble sam-
menliknet med en kontrollgruppe med  
flere enn 16 000 personer fra HUNT-studien 
i Nord-Trøndelag som var friske i samme 
tidsperiode som donasjonen fant sted.

Hypertensjon ble definert som blodtrykk 
over 140/90 mm Hg, bruk av blodtrykks-
medisin eller at diagnosen hypertensjon var 
satt av en lege. I løpet av en gjennomsnittlig 
oppfølgingstid på 11 år hadde 36 % av dono-
rene og 27 % i kontrollgruppen utviklet 
hypertensjon. Justert for blant annet alder 
og tid sidan donasjon fant man en 25 % økt 
risiko for hypertensjon blant donorer sam-
menliknet med kontrollpersoner (oddsratio 
1,25; 95 % KI 1,12 – 1,39).

– Disse resultatene har betydning for 
oppfølgingen av personer som donerer en 
nyre, og tilsier at det er nødvendig med 
blodtrykkskontroll i lengre tid etter dona-
sjon, sier Anders Haugen, som er stipendiat 
og førsteforfatter av studien.

– Donornefrektomi er et kirurgisk inngrep 
på en frisk person. Det er derfor viktig for 
kravet om informert samtykke at risikoen 
ved et slikt inngrep er klarlagt best mulig, 
sier han.

Hypertensjon etter nyredonasjon

– En styrke ved studien er at vi bruker  
en kontrollgruppe som er selektert ut ifra 
donasjonskriterier på et tidspunkt som 
tilsvarer tidsrommet for donasjon. Oppføl-
gingsdata fra donorer ble sammenliknet 
med oppfølgingsdata fra de samme kon-
trollpersonene mange år senere. Det å retro-
spektivt finne en passende kontrollgruppe 
til donorer er vanskelig. Nyregivere er «fris-
kere enn folk flest», de blir screenet for syk-
dom og må oppfylle flere kriterier for å kva-
lifisere som givere. Er ikke kontrollgruppen 
lik nok eller «like friske» som donorer, vil 
dette skape skjevheter i resultatene. For 
å unngå falskt positive resultater bør kon-
trollpersonene ideelt sett være like friske på 
tidspunktet som donasjonen finner sted, og 
ikke bare på tidspunktet for selve studien, 
sier Haugen.

– Dette forskningsprosjektet er en fortset-
telse av en tidligere studie som viste økt 
langtidsmortalitet blant norske levende 
givere av nyre sammenliknet med kontroll-
personer. Prosjektet har som mål å kartlegge 
risikofaktorer for sykdom og død blant 
nyredonorer mange år etter donasjon.

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet er 
nasjonalt senter for nyretransplantasjon, og 
alle nyretransplantasjoner i landet utføres 
her, også donornefrektomier. Nyremedisinsk 
avdeling foretar utredning av poten sielle 
givere og oppfølging etter donasjon. I tillegg 
følges alle transplanterte pasienter opp på 
Rikshospitalet den første tiden etter trans-
plantasjonen før lokalsykehusene overtar.

Nyremedisinsk avdeling på Rikshospitalet 
har ansvaret for et register med data på 
levende givere fra hele landet. Dette registe-
ret gir gode muligheter for forskning. I til-
legg til studier på nyretransplantasjon og 
levende givere driver avdelingen forskning 
på bl.a. diabetes, pankreastransplantasjon 
og immundempende behandling.

SOFIE PAUS TIDSSKRIFTET

LITTERATUR
1 Haugen AJ, Hallan S, Langberg NE et al. Increased 

long-term risk for hypertension in kidney donors 
- a retrospective cohort study. Transpl Int 2020; 33: 
536 – 43. 

Fra venstre: Medforfatter Dag Olav Dahle, førsteforfatter og stipendiat Anders Haugen og hovedveileder Geir 
Mjøen. Foto: Sebastian Muller

Studien ble publisert 
i tidsskriftet Transplant 
International i år.
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Kunnskapsgrunnlaget for imple men
tering av kunstig intelligens i medisinsk 
diagnostikk er spinkelt.

Det er knyttet enorme økonomiske interes-
ser til utvikling og bruk av kunstig intelli-
gens i fremtidige helsetilbud, og i nyhets-
artikler blir teknologien ofte framstilt som 
revolusjonerende. Men hva er kunnskaps-
grunnlaget for innføring av kunstig intel-
ligens i helsetjenesten?

Dyplæringsalgoritmer innebærer at man 
gjennom dype nevrale nettverk identifiserer 
hvilke kjennetegn som er karakteristiske i  
et gitt klinisk scenario, for eksempel et funn 
på et røntgenbilde, uten at nettverket på 
forhånd blir instruert om hvilke tegn det 
skal lete etter. I en ny systematisk oversikts-
artikkel publisert i tidsskriftet BMJ ble den 
dia gnostiske treffsikkerheten til dyplærings-
algoritmer sammenliknet med den til 
 erfarne klinikere (1). Analysen omfattet 81 
ikke-randomiserte studier som var publisert 
og ti randomiserte studier som var regi-
strert, hvorav to var publisert.

Bare ni av de 81 studiene var prospektive, 
og kun seks av disse ble utført under virkelig-
hetstro forhold. Flesteparten av studiene 
tilhørte feltet radiologi, fulgt av oftalmologi, 
dermatologi, gastroenterologi og histopato-
logi. I 61 av de 81 sammendragene ble kunstig 
intelligens beskrevet som sammenliknbart 
med eller bedre enn klinisk bedømming. Kun 
ni sammendrag nevnte at det var nødvendig 
med fremtidige prospektive studier. I nesten 
ingen av studiene var datasettene tilgjenge-
lige. Risikoen for systematiske skjevheter ble 
bedømt som høy i 58 av de 81 studiene.

– Dette er en viktig studie som gir et 
 edruelig bilde av hvor man er i utviklingen 
av kunstig intelligens i medisinsk diagnos-
tikk, sier Ishita Barua, som er lege og stipen-
diat ved Universitetet i Oslo og Oslo univer-
sitetssykehus, der hun forsker på kunstig 
intelligens i endoskopi.

– Kun et fåtall studier er prospektive, 
randomiserte eller utført i en ekte klinisk 
setting, og flertallet av studiene har høy 
risiko for systematiske skjevheter. Kunn-
skapsgrunnlaget for å implementere kuns-
tig intelligens i klinisk praksis er dermed 
tynt og begrenset, sier Barua.

– Datagrunnlaget og kodene bak algorit-
mene ble kun gjort tilgjengelige for andre 
forskere i svært få studier. Dette gjør det 
vanskelig å reprodusere funnene, sier hun.

– En annen mangel er at oversiktsartikke-
len kun omfatter bruk av dyplæring i medi-
sinsk bildediagnostikk, og ikke tar for seg 
andre typer kunstig intelligens. Mange 
beslutningsstøtteverktøy i klinisk praksis er 

for eksempel basert på maskinlæring, som 
blant annet blir brukt til å identifisere atrie-
flimmer på EKG, sier Barua, som etterlyser 
flere prospektive studier for å undersøke 
effekt av kunstig intelligens som beslut-
ningsstøtte i sykehus.

KETIL SLAGSTAD TIDSSKRIFTET

LITTERATUR
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of design, reporting standards, and claims of deep 
learning studies. BMJ 2020; 368: m689. 

Mye hype, men lite kunnskap om kunstig intelligens

Illustrasjon: Gillian Blease / NTB Scanpix
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Fremre tilgang ved total hofteprotese 
ga flere postoperative komplikasjoner 
enn bakre og lateral tilgang i ny studie.

Ved hofteprotesekirurgi benyttes fremre, 
lateral eller bakre tilgang, og praksis vari-
erer mye mellom sykehus.

Forekomsten av kirurgiske komplika-
sjoner ved de tre operasjonsmetodene er 
nylig kartlagt i en stor retrospektiv studie 
med rundt 30 000 pasienter ved sykehus 
i Canada (1). Rundt 10 % ble operert med 
fremre, 70 % med lateral og 20 % med bakre 
tilgang. Pasientene ble fulgt i ett år etter 
operasjonen.

Etter matching for tilbøyelighetsskår 
(propensity score) hadde pasientene som  
ble operert med fremre tilgang, dobbelt så 
mange komplikasjoner som pasientene som 
ble operert med lateral eller bakre tilgang 
– henholdsvis 2 % og 1 % – til tross for at den 
førstnevnte gruppen besto av noe yngre og 
i mindre grad overvektige pasienter som 
sjeldnere hadde diabetes og høyt blodtrykk, 
og som oftere ble operert av kirurger med 
høyt operasjonsvolum. De hyppigste kom-
plikasjonene var infeksjon og luksasjon.

– Den høye komplikasjonsraten ved  fremre 
tilgang kan muligens skyldes at kirurgene, 
selv om de ble klassifisert som «høyvolumki-
rurger», ikke hadde nok erfaring med meto-
den, sier Jan-Erik Gjertsen, som er førsteama-

nuensis og overlege ved Haukeland univer-
sitetssjukehus og leder for Nasjonalt hofte-
bruddregister. I studien fremkommer det 
ikke klart om det med fremre tilgang menes 
det som i Norge  betegnes som fremre til-
gang, dvs. mellom musculus sartorius og m. 
tensor fasciae latae, eller anterolateral til-
gang, dvs. mellom m. tensor fasciae latae  
og m. gluteus medius, men Gjertsen antar  
at forfatterne mener det første.

– Lateral tilgang har tradisjonelt vært  
den mest brukte metoden i Norge, men de 
 senere år er bakre og fremre tilgang stadig 
hyppigere brukt, sier Gjertsen. Tall fra Nasjo-
nalt register for leddproteser viser at om-
trent 9 000 norske pasienter har fått innsatt 
total hofteprotese de senere år, hvorav rundt 
70 % med bakre tilgang.

– Fremre tilgang er lite i bruk i Norge, men 
kirurger ved enkelte sykehus bruker denne 
metoden. Disse sykehusene har gode rutiner 
for kvalitetssikring av behandlingen og god 
oppfølging av disse pasientene. Dette sikrer 
et tilstrekkelig pasientvolum og en god 
læringskurve, og vil redusere risiko for kom-
plikasjoner og reoperasjoner, tror Gjertsen.

PETTER MORTEN PETTERSEN TIDSSKRIFTET

LITTERATUR
1 Pincus D, Jenkinson R, Paterson M et al. Association 

between surgical approach and major surgical 
complications in patients undergoing total hip 
arthroplasty. JAMA 2020; 323: 1070 – 6. 

Komplikasjoner etter ulik tilgang  
ved hofteproteseoperasjon

Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix

Et ny trådløs registreringsteknologi for 
overvåking av premature er nå lansert.

Standardmetodene i pediatriske overvå-
kingsenheter anvender elektriske ledninger 
og intravaskulære kateter, som gir økt risiko 
for hudinfeksjon og systemiske infeksjoner. 
Overvåkingen gjør stellet vrient og hindrer 
hud-til-hud-kontakt mellom nyfødt og mor.

Et ny, trådløs registreringsteknologi for 
overvåking av premature og spedbarn er nå 
lansert (1). Den gir signal om vitale tegn med 
rekkevidde på inntil 10 meter, og sender det 
til f.eks. et nettbrett. Dessuten registreres 
andre holdepunkter for hvordan pasienten 
har det, slik som kroppsbevegelser, kropps-
orientering, gråt, stemmebruk og fysiolo-
giske virkninger av oppførsel og hud-til-hud-
kontakt. Dette skjer gjennom monitorering 
og analyse av hudtemperatur, EKG, seismo-
kardiografi, lydopptak, akselerometri og 
oksygenmetning av kapillærblod.

Monitoreringen gjøres av sensorer i elas-
tiske silikonputer festet til huden med en 
hydrogel, og energitilførsel kommer fra 
ladbare batterier eller radiosender under 
sengen. I pilotstudien med 50 pasienter ble 
opplegget validert ved sammenlikning med 
et standardoppsett.

– Det er en stor fordel at premature og 
andre små pasienter kan overvåkes fysiolo-
gisk uten bruk av invasive kateter og elek-
trodeledninger, sier Marianne Thoresen, 
som er professor i fysiologi ved Institutt for 
medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og 
professor i nyfødtmedisin ved St. Michael’s 
Hospital i Bristol.

Hun understreker at de minste intensivpa-
sientene trenger presis og kontinuerlig 
måling av blodtrykk, hjertefrekvens og blo-
dets oksygeninnhold, men at den nye meto-
den viser stor variabilitet i måling av blod-
trykk og oksygeninnhold. For nyfødte inten-
sivpasienter er marginene for små, men 
metoden er optimal for å undersøke normal- 
fysiologiske sammenhenger hos barn og 
voksne. Metoden vil imidlertid sikkert bli 
videreutviklet, og Thoresen håper at den 
også vil omfatte EEG-overvåking av hjernen.

HAAKON B. BENESTAD UNIVERSITETET I OSLO
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Trådløs overvåking  
av premature
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All menn le gers er fa rin ger med 
pa si en ter med spi se for styr rel ser

BAK GRUNN
All menn le gen spil ler en nøk kel rol le i å ut re de, dia gnos
ti se re og be hand le spi se for styr rel ser. Den ne rol len 
ut ford res av kli nis ke sær trekk ved pa si ent grup pen, 
le ge nes ar beids hver dag og sam ar beids for hold med 
spe sia list hel se tje nes ten. Hen sik ten med den ne stu di en 
var å få mer kunn skap om hvor dan all menn le ger mø ter 
slike ut ford rin ger.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Fem all menn le ger fra Nordland fyl ke del tok. Alle had de 
minst tre års er fa ring som all menn le ge og re le vant 
kli nisk er fa ring med pa si ent grup pen. Del ta ger ne ble 
in ter vju et om sine er fa rin ger med pa si en ter med 
spi se for styr rel ser, sær lig knyt et til an svar for identifise
ring og opp føl ging. Gjen nom fø rin gen av in ter vju ene 
med før te ikke ri si ko for at le ge ne brøt taus hets plik ten. 
In ter vju ene ble tat opp på bånd, tran skri bert og ana ly
sert gjen nom sy ste ma tisk tekst kon den se ring.

RE SUL TA TER
All menn le ge ne had de få pa si en ter med spi se for styr rel
ser. In gen an gav spe si fik ke pro ble mer med å iden ti fi se re 
pa si en ter, men et er lys te både kom pe tan se he ving og 
screen ing verk tøy. Det var ut ford ren de å snakke med 
pa si en ter som had de møt opp på grunn av and res 
be kym rings mel din ger, samt ge ne relt å ryd de plass til 
leng re kon sul ta sjo ner. Er fa rin ge ne med spe sia list hel se
tje nes ten var noe va ri ert.

FOR TOLK NING
Re sul ta te ne må sees i lys av be grens nin ger som føl ge  
av ut valgs stør rel se og kon tekst av hen gig het, men er fa 
 rin ge ne gjen spei ler ut ford rin ger som kan knyt es både 
til kli nis ke pro blem stil lin ger og til ram me be tin gel ser 
for all menn prak sis. Del ta ger ne et er lys te til tak for å øke 
all menn le gers kli nis ke kom pe tan se om spi se for styr rel
ser.

MIA HOL TET AAL MEN
Nord lands sy ke hu set, Bodø
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HO VED FUNN
Ram me be tin gel se ne i all menn prak
sis gjør be hand ling av pa si en ter med 
spi se for styr rel ser ut ford ren de.

Kli nisk kom pe tan se ut ford res ved at 
man ser få pa si en ter med spi se for
styr rel ser.

Basalkompetansen bør økes gjen
nom grunn og spe sia list ut dan ning.

Spi se for styr rel ser om fat er til stan
de ne ano rek si, bu li mi og over spi
sing. I all menn prak sis va ri e rer 
pre va len sen fra un der 1  % (ano 
reksi) til 16 % (over spi sing og sub
kli nis ke til stan der) (1). Sann syn lig

he ten for god lang tids pro gno se (2, 3) og der
ved å mot vir ke høy mor ta li tet og stort so ma
tisk ska de po ten si al (4–6) øker ved tid lig ut red
ning, dia gnos ti se ring og be hand ling. Her har 
all menn le gen en nøk kel rol le, men det er 
minst fire ut ford rin ger knyt et til å fylle en 
slik rol le.

Den før s te ut ford rin gen er kom mu ni ka tiv 
«støy» i lege–pa si entre la sjo nen. Man ge pa 
sien ter snak ker kun in di rek te om spi se for styr
rel sen gjen nom dif u se psy ko lo gis ke, gas tro
in tes ti na le el ler gy ne ko lo gis ke pla ger (7, 8). 
An tal let le ge be søk er gjer ne over gjen nom
snit et, men frykt for stig ma ti se ring og for 
ikke å bli for ståt av le gen samt be gren set 
inn sikt i eget be hand lings be hov (9, 10) er med 
på å for kla re hvor for det kan ta opp til fire–fem 
år før pa si en ten selv brin ger te ma et spi se for
styr rel ser frem i kon sul ta sjo nen (11). Den 
 and re ut ford rin gen er at psy kia trisk ko mor
bi di tet (12) kan «mas ke re» spi se for styr rel sen 
og for sin ke dia gnos ti se ring og be hand ling. I 
sær lig grad drei er det e seg om angst pro ble
ma tikk, de pres si ve li del ser og per son lig hets
li del ser (13, 14). Den tred je ut ford rin gen er en 
gli den de over gang mel lom sub kli nis ke spi se
for styr rel ser og de sta tis tisk set van li ge va ria
sjo ne ne i men nes kers for hold til mat, kropp 
og vekt (2, 3). Eks em pel vis vil slan king ikke 
være et en ty dig tegn på en spi se for styr rel se. 
Alle dis se tre ty pe ne ut ford rin ger kan for kla re 
hvor for bare om lag an nen hver pa si ent med 
spi se for styr rel ser opp da ges av all menn le gen 
(15). Der med kan all menn le gers pa si ent vo lum 
in nen den ne syk doms grup pen bli lavt. Det er 
in gen en ty dig sam men heng mel lom vo lum 
og kva li tet i det kli nis ke ar bei det (16), men 
na sjo na le kart leg gin ger (17, 18) in di ke rer at 
all menn le ger opp le ver det som ut ford ren de 
at de ser så få pa si en ter med spi se for styr rel ser.

En fjer de ut ford ring er knyt et til be hand
lings or ga ni se ring. Trass i an be fa lin ger i na sjo
na le ret nings lin jer (19) vi ser na sjo na le kart
leg gin ger (17, 18) og in ter na sjo na le stu di er 
(20) at sam ar bei det med spe sia list hel se tje nes
ten kan opp le ves pro ble ma tisk. En kon se
kvens kan være at all menn le gen kan måt e 
hånd te re alle gra der av spi se for styr rel ser. 
Uan set vil all menn le gen være et fast hol de
punkt for pa si en ten gjen nom hele syk doms
for lø pet (15, 21, 22). Pa si en ter med den van 
ligste dia gno sen (bu li mi) opp sø ker all menn
le gen for so ma tis ke pla ger (23), og in nen for 
en stram tids ram me per kon sul ta sjon kan det 
være ut ford ren de for lege–pa si entre la sjo nen 
å skul le møte både pa si en tens opp lev de be
hov og sam ti dig fo ku se re på å re du se re sym
p to mer som over spi sing og opp kast. En norsk 
kart leg ging in di ke rer høy pa si ent il freds het 
med all menn le gers opp føl gings prak sis (22). 
Man vet der imot mind re om all menn le gers 
er fa rin ger med pa si en ter med spi se for styr rel
ser. Slik kunn skap er vik tig i lys av all menn 
legers nøk kel rol le i be hand ling (23), men også 
i lys av de res to ta le ar beids be last ning, del vis 
som føl ge av tje nes te over fø rin ger fra and re 
in stan ser (24, 25).

Ma te ria le og me to de

Del ta gel se i stu di en for ut sat e minst tre års 
er fa ring som all menn le ge og at man i sin all
menn prak sis had de møt pa si en ter med ano
rek si el ler bu li mi. Del ta ge re ble for søkt re krut
tert ved at før s te for fat er orien ter te 50 all
menn le ger ved 12 le ge kon to rer i Nordland 
fyl ke om stu di en, både munt lig og skrift lig. 
Ini tialt tak ket in gen ja til å del ta, men et er 
pur rin ger del tok fem le ger, der av en kvin ne 
og fire menn med hen holds vis 4, 16, 24, 30 og 
40 års all menn le ge er fa ring. Del ta ger ne sig
ner te en sam tyk ke er klæ ring for bruk av da ta
ma te ria let både i en mas ter opp ga ve i me di sin 
og til en se ne re forsk nings ar tik kel.

En se mi struk tu rert in ter vju gui de ble ut ar
bei det av for fat er grup pen. Den ble også dis
ku tert i et fo kus grup pe mø te på Uni ver si te tet 
i Tromsø – Norges ark tis ke uni ver si tet for å få 
til ba ke mel ding fra and re som ar bei det med 
forsk ning in nen sam me fag felt. In ter vju gui
den be stod av spørs mål in nen tre ho ved te
ma er: 1) er fa rin ger med pa si en ter som har 
spi se for styr rel ser, 2) hvor dan opp da ge spi se
for styr rel ser og 3) all menn le gers an svar for 
identifisering av spi se for styr rel ser. Opp føl
gings spørs mål ble stilt ved be hov. Pro sjek tet 
er god kjent av Norsk sen ter for forsk nings 
data (NSD), og god kjen nin gen for ut sat e at 

in ter vju ene ikke med før te ri si ko for at le ge ne 
brøt taus hets plik ten. In ter vju ene fore gikk i 
tids rom met fra au gust 2017 til ja nu ar 2018, og 
hvert av dem var te i 40 – 60 mi nut er. In ter 
vjuene ble gjort på le ge nes ar beids plass. De 
ble tat opp på bånd, og ma te ria let ble tran
skri bert kort tid et er at in ter vju ene var gjen
nom ført.

Tran skri ber te in ter vju er ble kon den sert og 
sam men fat et ved bruk av sy ste ma tisk tekst
kon den se ring (26) for å iden ti fi se re hel hets
inn trykk og me nings bæ ren de tekst en he ter 
samt il lust re ren de si ta ter.

Re sul ta ter

Tekst ana ly sen re sul ter te i tre te ma er. Dis se er 
pre sen tert ne den for.

Tema 1: En pa si ent grup pe som  
er van ske lig å opp da ge
En vik tig grunn til at le ge ne syn tes det var 
van ske lig å opp da ge spi se for styr rel ser, var at 
de had de møt re la tivt få pa si en ter med pro
blem stil lin gen. En av le ge ne sa det slik: «Det 
er dess ver re en for svin nen de li ten del av vår 
hver dag.» En an nen an slo at han et er 24 år 
som all menn le ge kan skje had de set åte–ti 
al vor li ge syke pa si en ter med spi se for styr rel
ser, mens en tred je for tal te at han kan skje så 
et til to til fel ler år lig. Noen for klar te det med 
en høy gjen nom snits al der på sine pa si ent lis
ter. Til tross for høy ere po pu la sjons fore komst 
av bu li mi enn ano rek si (5) var det li ke vel pa
si en ter med ano rek si de had de set.

Van ske lig he ter med å iden ti fi se re ak tu el le 
pa si en ter kun ne skyl des at le ge ne ikke drev 
sær lig eks plo re ren de virk som het og mest 
hånd ter te det pa si en te ne selv pre sen ter te, 
 el ler at de opp fat et det som for sen si tivt å an
ty de en un der lig gen de spi se for styr rel se. Som 
en av le ge ne ut ryk te det:

«Jeg vet det fin nes fle re enn vi ser, si den vi ser 
så lite. Pa si en te ne kom mer ikke inn til en fast
le ge og sier ’god dag, jeg har en spi se for styr 
relse’. Du skal bygge opp et til lits for hold. Det 
skal være en el ler an nen mo ti va sjon, en el ler 
an nen grunn for pa si en ten for å ta dett e vi de re. 
Man ge er jo vir ke lig spe sia lis ter på å nett opp 
dekke dett e til.»

En an nen sa det slik: «Ofte skjer det at and re 
ret er en be kym ring mot at det fore lig ger noe 
her.» Som si ta tet il lust re rer, kun ne det kom
me be kym rings mel din ger fra ven ner og fa mi
lie som iføl ge le ge ne kun ne være ut ford ren de 
å hånd te re. I slike til fel ler var det van ske lig å 
opp sø ke en pa si ent med et pro blem som var 
ut rykt av and re, og at man for å nå frem til 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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pa si en ten da måt e spille med åpne kort om 
hvor for man kal te pa si en ten inn til time.

Tema 2: Å ar bei de med spi se for styr rel ser 
i all menn prak sis
Selv i en pres set kli nisk hver dag tok man seg 
tid til leng re sam ta ler:

«Jeg sett er av eks tra tid først, så av ta ler jeg 
en ny time. Pa si en ter med spi se for styr rel ser kre
ver mye tid, langt ut over den ti den man har til 
rå dig het. Jeg sett er der for opp en dob beltt i me, 
helst på slutt en av da gen. Da unn går man det 
høye pres set fra ven te rom met. Man må se hvor 
al vor lig dett e er, man må få en opp fat ning om 
hva man kan hånd te re selv, og hva som må 
hen vi ses.»

I mind re al vor li ge til fel ler kun ne le gen til by 
tet e re opp føl ging selv frem for å hen vi se, men 
selv da øns ket man å fort set e pa si ent kon tak
ten for å be hol de over sikt over be hand lings
for lø pet, også for di man gjer ne fikk an svar for 
so ma tisk opp føl ging:

«Jeg tror spi se for styr rel ser fort er as so siert 
med en pro blem stil ling hvor man får i opp ga ve 
å føl ge opp be stem te ting mens pa si en ten er i 
be hand ling i psy kia tri en. Det er kan skje den 
van lig ste si tua sjo nen, at det er en inn lagt, el ler 
po li kli nisk be hand ling, og så har fast le gen fått 
en de fi nert opp ga ve i for hold til det. Vi skal 
 sjek ke de fi ner te ting, og så rap por te re vi de re til 
be hand le re. Jeg tror det er det for hol det de 
 fles te vil ha.»

En kel te av le ge ne had de gode er fa rin ger 
med å bli inn kalt til sam ar beids mø ter med 
spe sia list hel se tje nes ten, og frem holdt nyt e
ver di en av det e for di an sva ret for vi de re opp
føl ging ofte fal ler på all menn le ge ne. Det e 
an sva ret var det fle re som had de et ak tivt for
hold til:

«Be hand ling i all menn prak sis kan være vel dig 
bra for pa si en ter med spi se for styr rel ser, for di de 
tren ger lang opp føl ging, og opp føl gin gen hand
ler mye om å prate med folk, ta litt prø ver, un der
sø ke, gjen tatt e gan ger. Det med å ha lan ge re la
sjo ner til pa si en te ne kan vi vel dig godt i all menn
prak sis. Man blir nes ten som en livs led sa ger.»

Le ge ne snak ket også om tryg ge ram mer og 
kon fi den sia li tet som kan åpne opp:

«Det er mye tryg ge re å gå til fast le gen sin. 
Det å gå og sett e seg på ven te rom met hos fast
le gen er helt ufar lig for der sitt er jo folk med 
man ge pla ger. Sitt er du på ven te rom met til en 
psy ko log el ler psy kia ter, da er det jo klart hvor
for man er der.»

Tema 3: Ut ford rin ger og til tak
Tids press ble nevnt som en stor ut ford ring i 
etab le rin gen av lan ge og tryg ge pa si ent re la
sjo ner. Eks em pel vis had de en av le ge ne i gjen

nom snit 20 dag li ge kon sul ta sjo ner og en 
be grens ning på 10 – 20 mi nut er per kon sul ta
sjon, in klu dert pa pir ar beid.

«Igjen så tror jeg det at hvis et men nes ke skal 
med de le noe som er så sen si tivt som det der, så 
kre ver det en helt an nen sett ing enn den vi til 
dag lig har, i velavgrensede kon sul ta sjo ner i all
menn prak sis. Jeg tror ikke vi kom mer uten om 
det å se det at noen gan ger må vi fak tisk være 
til ste de i litt leng re tid med den pa si en ten.»

En av le ge ne pre si ser te at tids press kun ne 
lø ses med fle re fast løn ne de all menn le ger 
med stør re ka pa si tet og fær re pa si en ter på 
lis ten. And re nevn te be hov for bedre grunn
kom pe tan se om spi se for styr rel ser.

«Jeg stu der te på 70tal let, og jeg kan ikke 
huske at vi hør te noe om spi se for styr rel ser. Når 
man ikke har hørt noe om te ma et i stu di et, ikke 
mø ter på det i tur nus el ler se ne re – da blir det 
ikke noe man brenner spe si elt sterkt for. Kan
skje man ten ker at her har man ikke noe sær lig 
ta lent, og der for ikke har noe sær lig å bi dra 
med, da er det greit at noen and re tar seg av 
det. I all menn prak sis så må man jo kun ne noe 
om det mes te. Man kan ikke kun ne alt om alt, 
der for må man vel ge noe bort.»

Det ble frem holdt at man gel på grunn kom
pe tan se kun ne kom pen se res med et er ut dan
ning, men at spi se for styr rel ser kan skje ikke 
var det man pri ori ter te i et kostnyt eper spek
tiv. Der imot var det fle re som øns ket et en kelt 
screen ing verk tøy:

«Kan skje noen verk tøy som ikke nød ven dig vis 
tren ger å bru kes helt stan dar di sert, men som i 
hvert fall kan øke be visst he ten rundt pa si ent
grup pen hos oss le ger.»

Le ge ne an før te også be gren se de mu lig he ter 
for å hen vi se til spe sia list hel se tje nes ten på 
grunn av lan ge ven te ti der og et trangt nål øye 
der kun de al ler sy kes te pa si en te ne blir tat 
inn. Én øns ket at spe sia list hel se tje nes ten 
 kun ne ut ø ve sin vei led nings plikt mer ak tivt:

«Jeg øns ker at spe sia list hel se tje nes ten i  stør re 
grad ut ø ver vei led nings plik ten de har. Hvis de 
kun ne lært oss mer om ei sånn grup pe de har 
mye med å gjø re, og vi kan skje lite, så had de 
det vært til stor hjelp for oss.»

Fle re øns ket bedre kom mu na le til bud, der 
le gen kun ne sam ar bei de med er næ rings fy sio
log og psy ko log samt grup pe ba ser te til bud 
ar ran gert av frisklivsentralen.

For tolk ning

Fast le ge nes er fa rin ger med pa si en ter med 
spise for styr rel ser vis te at den ti den pa si ent
grup pen tren ger for å etab le re en god re la
sjon, ikke pas ser med all menn le ge nes pres se

de ar beids hver dag. De opp sum mer te er fa rin
ge ne pe ker også på ut ford rin ger med å kun ne 
ut vik le en vo lum kom pe tan se. Noen stu di er 
kan peke i ret ning av at hel se per so nell både 
ned pri ori te rer og har ne ga ti ve hold nin ger til 
pa si ent grup pen (27–29), men kon se kven se ne 
for kli nisk prak sis er dis ku tab le (30). Med for
be hold om mu lig selvseleksjon av le ger med 
po si ti ve hold nin ger til pa si ent grup pen kan 
re sul ta te ne sna re re gi et inn trykk av øns ker 
om å yte bedre pro ak ti ve og fore byg gen de tje
nes ter, mer sam ar beid med og kon sul ta tiv 
virk som het fra spe sia list hel se tje nes ten, å 
 kun ne set e av eks tra tid til hver kon sul ta sjon 
og å iva re ta pa si en ten over lang tid. Sist nevn
te er vist å ha stor be tyd ning for at pa si en ter 
i den ne grup pen skal opp fat e all menn le gen 
som en støt e spil ler (22, 31, 32). Også and re 
kva li ta ti ve stu di er har vist at all menn le ger 
trass i ut ford rin ger har og blir oppfatet av 
pasientene som å ha fo kus på «den gode lege» 
som ide al for et hel het lig pa si ent per spek tiv 
(22, 33).

Det er fast le ge ord nin gens vi sjon at pa si en
ter skal føl ges opp av sam me lege, og at en 
lege som kjen ner pa si en te ne sine, kan gjø re 
en bedre jobb. Det tids pres set som kom mer 
frem i re sul ta te ne, kan sees i sam men heng 
med at man ge i de bat en rundt fast le ge ord
nin gen har tat til orde for at de ad mi nist ra 
tive opp ga ve ne nå er blit så man ge og sto re 
at det bry ter med ord nin gens vi sjon og hen
sikt (23–25).

Re sul ta te ne støt er opp un der be ho vet for 
kla re re an svars og opp ga ve for de ling mel lom 
tje nes te ni vå ene. Slik for de ling er be skre vet i 
na sjo na le ret nings lin jer (19), men gjen spei les 
dår lig i hvor dan all menn le ger og an net helse
 per so nell opp le ver sam ar bei det med spe sia
list hel se tje nes ten (17, 18).

Re sul ta te ne kan også støt e opp un der en 
ar gu men ta sjon for at me di sin stu den ter og 
le ger un der spe sia list ut dan ning må få mer 
kom pe tan se om kli nisk ut red ning og be hand
ling av spi se for styr rel ser ut over spo ra disk 
 in for ma sjon om so ma tis ke as pek ter ved li del
se ne.

Stu di en må for tol kes på bak grunn av det 
lave an tal let stu die del ta ge re, der også selv
seleksjon kan pre ge re sul ta te ne. Det må også 
tas for be hold om at er fa rin ge ne blant all
menn le ger i NordNorge kan være for skjel li ge 
fra er fa rin ger hos all menn le ger i and re fag 
lige, ad mi nist ra ti ve og geo gra fis ke kon teks ter.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 5.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 3.4.2020, 
 godkjent 15.4.2020.
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Livs stils be hand ling av barn  
og ung dom med al vor lig fed me – 
re sul ta ter et er et år

BAK GRUNN
In ter na sjo nalt er livs stils be hand ling av barn og unge 
med al vor lig fed me vist å ha mo de ra te kort ids ef ek ter 
på vekt re duk sjon. Vi eva lu er te be hand lings re sul ta ter 
ved to nors ke spe sia list po li kli nik ker.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi gjor de en re tro spek tiv ana ly se av inn sam le de data for 
pe ri oden 2012 – 16. Barn med al vor lig fed me som møt e  
til et års kon troll, ble in klu dert. I ana ly se ne in klu der te vi 
kropps vekt må le ne pro sent del av de fi ni sjo nen til over-
vekt (%IOTF-25), BMI-standardavviksskår, midjemålstan-
dardavviksskår og kropps fet pro sent ved be hand lings-
start og ved et års kon troll.

RE SUL TA TER
Av 568 barn som star tet be hand ling, møt e 416 (73 %)  
i al de ren 3 – 18 år til et års kon troll og ble in klu dert. Fler- 
 tal let av pa si en te ne, to talt 271 (65 %), opp nåd de re duk-

sjon i %IOTF-25, mens 228 pa si en ter (55 %) re du ser te sin 
BMI-standardavviksskår. Det var en sta tis tisk sig ni fi kant 
gjen nom snit lig re duk sjon for alle fire re gist rer te 
kropps vekt mål. To talt 54 av 325 barn (17 %) end ret ka te -
gori fra al vor lig fed me til fed me, 8 (2 %) gikk fra al vor lig 
fed me til over vekt, og 8 av 91 barn (9 %) end ret ka te go ri 
fra fed me til over vekt el ler nor mal vekt. An de len del ta -
gere med mer enn 5 % re duk sjon i %IOTF-25 var 43 % 
(177/416), og en re duk sjon i BMI-standardavviksskår på 
mer enn 0,25 ble ob ser vert hos 23 % (95/416). Samt li ge 
ut falls mål vis te at jen ter re spon der te dår li ge re på 
be hand ling enn gut er og at det ikke var noen kli nisk 
vik tig for skjell i re sul ta ter mel lom be hand lings sent re ne.

FOR TOLK NING
Et er et års be hand ling av barn og unge med al vor lig 
fed me i spe sia list hel se tje nes ten fant vi mo de ra te gjen- 
 nom snit li ge re duk sjo ner i vekt, mid je mål og kropps fet-
pro sent, men med stor interindividuell va ria sjon.
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HO VED FUNN
Et års livs stils end rings be hand ling 
av barn og unge med al vor lig fed me 
vis te mo de ra te gjen nom snit li ge 
end rin ger i kropps vekt mål og 
kropps sam men set ning.

Vi fant sto re in di vi du el le for skjel ler  
i end ring av fed me pa ra me te re et er 
et års be hand ling.

Det å være gut var re la tert til stør re 
re duk sjon i fed me pa ra me te re.

Fed me i barne- og ung doms al der er 
en stor hel se ut ford ring. Hos barn 
med al vor lig fed me er psy ko so si a le 
kom pli ka sjo ner frem tre  den de, 
mens kardiometabolske og or to pe-
dis ke kom pli ka sjo ner også fore kom-

mer (1). I til legg er fed me i bar ne al der sterkt 
as so siert med fed me i vok sen al der, med økt 
ri si ko for hjer te- og kar syk dom mer og pre ma-
tur død (2).

Cochranes siste kunn skaps opp sum me ring 
av fa mi lie ba sert livs stils be hand ling blant 6 – 11 
år gam le barn vis te en li ten gjen nom snit lig 
end ring på −0,06 i BMI-standardavviksskår 
(kropps mas se in deks z-skår) (95 % KI −0,10 – 
−0,02) ved opp føl ging et er 6 – 36 må ne der (3). 
Til sva ren de kunn skaps opp sum me ring for 
ung dom i al de ren 12 – 17 år vis te gjen nom snit-
lig end ring i BMI-standardavviksskår på −0,13 
(95 % KI −0,21 – −0,05) ved opp føl ging et er 
6 – 24 må ne der (4). Re sul ta te ne un der byg ger 
be ho vet for ut vik ling av bedre be hand lings-
til bud, og mer struk tu rer te be hand lings opp-
legg har vært et er lyst (5). Fo kus på hele fa mi-
li en er vik tig, og an tall og va rig het av kon sul-
ta sjo ne ne ser ut til å ha sam men heng med 
be hand lings ef ekt (6).

I Norge fin nes det få spe si al po li kli nik ker 
som til byr tverr fag lig fa mi lie ba sert be hand-
ling til barn og unge med al vor lig fed me. Po-
li kli nikk for over vekt ved Hau ke land uni ver-
si tets sju ke hus, Bergen og Senter for sy ke lig 
over vekt i Hel se Sør-Øst ved Sy ke hu set i Vest-
fold, Tøns berg, re pre sen te rer to av de stør ste. 
Sen te ret i Tøns berg har i til legg sta tus som 
re gio nal kom pe tan se tje nes te i Hel se Sør-Øst.

Hen sik ten med den ne gjen nom gan gen var 
å un der sø ke end rin ger i kropps vekt mål (pro-
sent del av International Obe si ty Task Force sin 
de fi ni sjon for over vekt (%IOTF-25), BMI-stan-
dardavviksskår, midjemålstandardavviksskår 

og kropps fet pro sent målt med bioimpedans-
analyse (%BF-BIA)) et er et år med fa mi lie -
basert livs stils be hand ling ved to nors ke spe-
sia list po li kli nik ker. Vi de re øns ket vi å un der-
sø ke om be hand lings sen ter, al der, kjønn og 
ut gangs ver di er for BMI var as so siert med 
end rin ge ne. Ana ly sen be gren ses til end rin ger 
i kropps vekt mål. Dis se er re la tivt enk le å måle, 
og grad av vekt re duk sjon er et godt sur ro gat-
mål for bed ring av fed me re la ter te so ma tis ke 
og psy ko lo gis ke syk dom mer (6).

Ma te ria le og me to de

In klu sjons kri te ri er til svar te inn taks kri te ri er 
til po li kli nik ke ne: al der ≤ 18 år, BMI til sva -
rende International Obe si ty Task Force sin 
de fi ni sjon av al vor lig fed me (7), BMI ≥ iso-BMI 
35 i Bergen el ler 5 BMI-en he ter over iso-BMI 30 
i Tøns berg, el ler BMI ≥ iso-BMI 30 med fed me-
re la tert ko mor bi di tet. Iso-BMI (al ders- og 
kjønns jus tert BMI) er lin jer som eks tra po le rer 
gren se ver di ene for BMI 25, 30 og 35 hos voks ne 
til barn og ung dom, til sva ren de de fi ni sjo nen 
for over vekt, fed me og al vor lig fed me. Dis se 
lin je ne er lagt inn i de nors ke BMI-kur ve ne. 
Da ta ma te ria let ble sam let inn i tids rom met 
1.2.2012 – 1.10.2016 og in klu der te må lin ger ved 
opp start og alle etårsoppfølgingsmålinger 
(9 – 15 må ne der) gjen nom ført i den ne pe ri o-
den.

Be hand ling
Ved beg ge po li kli nik ke ne ble det i ut gangs-
punk tet til budt et to årig fa mi lie ba sert opp-
legg, kom bi nert med opp føl ging i pri mær -
helse tje nes ten ved hel se sy ke plei er el ler fast-
le ge. Opp føl gings ti den ble in di vi dua li sert, det 
vil si for kor tet ved god re spons ved et års kon-
troll og for len get hvis det ble opp fat et som 
kli nisk nød ven dig. Be hand lin gen ba ser te seg 
på na sjo na le fag li ge ret nings lin jer for over-
vekt og fed me hos barn og unge (8). Inn hol det 
i til bu de ne er opp sum mert i ap pen diks. Beg ge 
be hand lings til bu de ne in klu der te sam ta le 
med lege og spe si al sy ke plei er. I Bergen møt e 
fa mi li en også fy sio te ra peut og kli nisk er næ-
rings fy sio log i lø pet av den før s te må ne den, 
mens dis se fag grup pe ne var til ste de ved en 
in ter ak tiv grup pe sam ling et er tre må ne der i 
Tøns berg. Ved be hov ble bar na hen vist til ut-
red ning og even tu ell opp føl ging hos psy ko log 
el ler barne- og ung doms psy kia trisk po li kli-
nikk. Til bu det i Bergen var ute luk ken de ba sert 
på in di vi du el le kon sul ta sjo ner, mens det i 
Tøns berg in klu der te to grup pe sam lin ger.

An tro po me tris ke data
Del ta ger nes høy de ble målt til nær mes te 0,1 
cen ti me ter ved hjelp av et stadiometer (Seca 
264, Ham burg, Tysk land). Vekt ble målt til 
nær mes te 0,1 kg og kropps fet pro sent ble reg-
net ut ved hjelp av bioimpedansanalyse (i 
Bergen målt med InBody720, Biospace (Seoul, 
Ko rea), og i Tøns berg med Ta ni ta Seg men tal 
Body Com po si tion Ana lyz er BC-418, Ta ni ta 
Corp, To kyo, Ja pan). Mid je mål ble målt med 
må le bånd ho ri son talt på sma les te nivå el ler 
midt mel lom det ne der ste rib be net og hof te-
kam men. Alle må lin ger ble gjen nom ført av 
opp trent per so na le ved beg ge kli nik ker (hel-
se  sek re tær i Bergen, sy ke plei er/lege i Tøns-
berg).

Pro sent del over de fi ni sjo nen av over vekt, 
%IOTF-25, ble kal ku lert ba sert på International 
Obe si ty Task Force sit over vekts kri te ri um, 100 
× (BMI/iso-BMI 25) (9), og ut ryk ker der for pro-
sent del av gren se ver di en som de fi ne rer over-
vekt (iso-BMI 25). An del barn med al vor lig 
fed me (BMI ≥ iso-BMI 35) ble vi de re kal ku lert. 
BMI-standardavviksskår og midjemålstan-
dardavvikskår ble be reg net ved hjelp av nors ke 
vekst re fe ran ser (10, 11).

Sta tis tis ke ana ly ser
De skrip tiv sta tis tikk pre sen te res som gjen-
nom snit med stan dard av vik for kon ti nu er -
lige va riab ler og som pro sent for ka te go ris ke 
va riab ler. Be hand lings ste de ne ble sam men-
lig net med li ne ær re gre sjons ana ly se med jus-
te ring for al der og kjønn. For an tro po me  tris ke 
end rin ger et er et år in klu der te vi i til legg 
ut gangs ver di ene i mo del len, et er som det e 
er den ge ne relt fore truk ne frem gangs måten 
(12). Alle mo del ler ble sjek ket ved vur de ring 
av for de ling av residualer og spu ri ø se ute lig-
ge re. End rin ger i %IOTF-25, BMI-standardav-
viksskår, midjemålstandardavviksskår og 
kropps fet pro sent et er et års be hand ling ble 
delt på tids in ter val let for opp føl ging for å re-
flek te re år lig end ring før ana ly se ne (f.eks. 
(BMI-standardavviksskår opp føl gings ver di – 
BMI-standardavviksskår ut gangs ver di)/tids in-
ter vall(år)). Fullt jus tert li ne ær re gre sjons ana-
ly se ble ut ført, med kropps vekt må le ne som 
ut fall og al der ved opp start (< 12 år, en alder-
grense mye brukt i pub li sert lit e ra tur som 
over gan gen fra barn til ung dom), kjønn, ut-
gangs ver di er og be hand lings sted som pre dik-
to rer. Da ta ene ble ana ly sert i pro gram pak -
kene IBM SPSS (International Bu si ness Mac hi-
nes Corporation, Armonk, New York, USA), 
ver sjon 24.0 og R (R Foun da tion for Sta tis ti cal 
Com put ing, Wien, Øs ter ri ke), ver sjon 3.2.0.

Appendiks og engelsk oversettelse på tidsskriftet.no



903TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  9,  2020;  140

ORIGINALARTIKKEL

Etikk
I Bergen er stu di en vur dert av Re gio nal etisk 
ko mi té (REK) i Hel se-Vest som kva li tets sik-
rings pro sjekt (REK 2016/1893) og med til rå-
ding fra Per son vern om bu det, Hau ke land uni-
ver si tets sju ke hus (2017/5132). Barnefedmere-
gisteret i Vestfold er god kjent av Re gio nal 
etisk ko mi té (S-08742c 2008/19081), Norsk 
sen ter for forsk nings da ta og har kon se sjon fra 
Da ta til sy net (20789 grh/rh). Hel se di rek to ra tet 
har god kjent det som forskningsbiobank, og 
lo kalt Per son vern om bud har git til rå ding. 
Gjel den de ana ly ser ba sert på data fra Barne-
fedmeregisteret i Vestfold er god kjent av REK 
Sør-Øst D (2019/911) og god kjent av Per son-
vern om bu det ved Sy ke hu set i Vestfold.

Re sul ta ter

To talt 416 av 568 barn (73 %) som star tet be hand-
ling gjen nom før te et års opp føl ging og ble 
in klu dert i ana ly se ne, 181 fra Bergen og 235 fra 
Tøns berg. Barna var 3 – 18 år, 219 (53 %) var jen ter. 
De mo gra fis ke og an tro po me tris ke kjen ne tegn 
ved opp start av be hand ling og et er et år er 
pre sen tert i ta bell 1. Del ta ger ne fra Tøns berg var 
gjen nom snit lig et år eld re enn de fra Bergen 
og had de høy ere %IOTF-25 og BMI-standard-
avviksskår et er jus te ring for al der og kjønn. Et 
år et er opp start av be hand ling var det ved 
 beg ge be hand lings ste der sig ni fi kant ned gang 
i samt li ge an tro po me tris ke va riab ler jus tert for 
al der, kjønn og ut gangs ver di (ta bell 1).

Sam men hen gen mel lom al der, kjønn, ut-
gangs ver di og be hand lings sted samt end rin-
gen i an tro po me tris ke va riab ler et er et år er 
pre sen tert i ta bell 2. En ne ga tiv re gre sjons -
koef  si ent i den ne ta bel len til sva rer en re duk-
sjon i pa ra me te ren som ana ly se res. En po si tiv 
re gre sjons ko ef fi si ent til sva rer en øk ning. 
Barn yng re enn 12 år had de en sig ni fi kant 
stør re gjen nom snit lig re duk sjon i BMI-stan-
dardavviksskår (0,13) og midjemålstandard-
avviksskår (0,18) enn dem som var 12 år el ler 
eld re. Det e ble ikke ob ser vert for %IOTF-25 
el ler fet pro sent. Jen ter re spon der te dår li ge re 
på be hand ling enn gut er for alle pa ra me te re, 
eks em pel vis var gjen nom snit lig re duk sjon i 
%IOTF-25 3 % mind re hos jen ter sam men lig net 
med gut er. Høy ere ut gangs ver di er var re la-
tert til stør re re duk sjon i %IOTF-25, midjemål-
standardavviksskår og fet pro sent, men ikke 
for BMI-standardavviksskår. Det var in gen sta-
tis tisk sig ni fi kant for skjell i re sul ta ter mel lom 
be hand lings sent re ne (ta bell 2). In di vi du el le 
end rin ger i %IOTF-25 er vist i fi gur 1.

Av 416 in klu der te del ta ge re re du ser te 271 
(65 %) sin %IOTF-25, og 228 (55 %) sin BMI-stan-
dardavviksskår. To talt 54 av 325 barn (17 %) 
end ret ka te go ri fra al vor lig fed me til fed me, 
8 (2 %) gikk fra al vor lig fed me til over vekt, og 
8 av 91 barn (9 %) end ret ka te go ri fra fed me til 
over vekt el ler nor mal vekt. 91 barn kun ne gå 
opp i vekt klas se, noe som ble re gist rert hos 14 
(15 %). An de len del ta ge re med mer enn 5 % re-
duk sjon i %IOTF-25 var 177 (43 %), og en re duk-
sjon i BMI-standardavviksskår på mer enn 0,25 
ble ob ser vert hos 95 (23 %).

Fra fal let fra be hand ling var på 27 % (152 av 

568). I Bergen var in di vi de ne som falt fra, sig-
ni fi kant eld re (p < 0,01). I Tøns berg var både 
%IOTF-25 og kropps fet pro sent sig ni fi kant la-
ve re (p < 0,05 og p < 0,01) blant dem som falt 
fra (ta bell 3).

Dis ku sjon

Vi fant mo de ra te end rin ger i gjen nom snit lig 
vekt og kropps sam men set ning, med sto re in-
di vi du el le va ria sjo ner et er et års livs stils end-
rings be hand ling av barn og unge med al vor lig 

Ta bell 1  De mo gra fi og end rin ger i an tro po me tris ke ka rak te ris ti ka et er et års fa mi lie ba sert livs stils be hand ling 
av barn med al vor lig fed me ved to spe si al po li kli nik ker i 2012–16. Data er opp git som gjen nom snit ± SD, gjen-
nom snit (95 % KI) el ler %.

Bergen (n = 181) Tønsberg (n = 235)

Andel jenter (%) 54,1 51,5

Oppstart

Alder, år 11,6 ± 3,4 12,9 ± 3,3

%IOTF-251 150,8 ± 14,5 161,2 ± 22,4

BMI-standardavviksskår2 3,07 ± 0,43 3,31 ± 0,61

BMI > IOTF-35 (%)3 77,9 78,3

Midjemålstandardavviksskår4 3,05 ± 0,41 3,14 ± 0,51

Fettprosent (BIA)5 43,0 ± 5,7 43,6 ± 6,7

Oppfølging

Alder 12,6 ± 3,4 13,8 ± 3,3

%IOTF-251 148,0 ± 16,8 154,7 ± 23,6

BMI-standardavviksskår2 3,01 ± 0,51 3,22 ± 0,76

BMI > IOTF-35 (%)3 62,4 69,8

Midjemålstandardavviksskår4 3,01 ± 0,76 3,04 ± 0,52

Fettprosent (BIA)5 41,6 ± 6,9 42,0 ± 7,5

Endring etter ett år6

%IOTF-251 −2,76 (−4,21 – −1,32) −5,42 (−7,02 – −3,83)

BMI-standardavviksskår2 −0,06 (−0,11 – −0,02) −0,09 (−0,14– −0,04)

Midjemålstandardavviksskår4 −0,03 (−0,10 – 0,04) −0,11 (−0,16 – −0,05)

Fettprosent (BIA)5 −1,33 (−2,14 – −0,53) −1,36 (−1,94 – −0,77)

1 Prosent over International Obe si ty Task Force sitt over vekts kri te ri um for barn og unge
2 Kroppsmasseindeks (BMI)-standardavviksskår, be reg net med nors ke vekstkurver som referanse
3 BMI ≥ IOTF-35 (%), an del barn over IOTF-kri te ri et for al vor lig fed me for barn og unge
4  Midjemålstandadavviksskår, be reg net med nors ke vekst kur ver som referanse, n = 160 i Bergen 

og n = 228  
i Tøns berg ved opp start (mang len de tall for 21 og 7), og n = 138 og n = 203 ved opp føl ging 
(mang len de tall for 43 og 32)

5  Fettprosent målt med bioimpedansanalyse, n = 163 i Bergen og n = 221 i Tøns berg ved opp-
start (mang len de tall for 18 og 4) og hen holds vis 149 og 229 ved opp føl ging (mangledne tall 
for 32 og 6)

6  (Opp føl ging–ut gangs ver di)/opp føl gings in ter vall: Alle ett års end rin ger er sta tis tisk sig ni fi kan te, 
jus tert for al der, kjønn og ut gangs ver di (p < 0,001)
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fed me og de res fa mi li er. Den gjen nom snit li ge 
re duk sjo nen i %IOTF-25 var på 3 % i Bergen og 
5 % i Tøns berg, og to talt vis te 2 av 3 pa si en ter en 
ned gang i %IOTF-25 i be hand lings pe ri oden. 
Det e opp fat es som en po si tiv end ring, et er-
som det er en kli nisk er fa ring at barn med al-
vor lig fed me gjer ne har sti gen de %IOTF-25 på 
hen vis nings tids punk tet, det vil si øken de av-
stand til gren se ver di en for over vekt, iso-BMI 25, 
på vekst kur ven. I et for pro sjekt ut ført i Bergen 
i åre ne 2004 – 10 med 32 in klu der te barn og 
ung dom var gjen nom snit lig %IOTF-25 10 % høy-
ere ved be hand lings start enn to år tid li  gere 
(162 % vs. 152 %), og 2 av 3 pa si en ter vis te stig-

ning i %IOTF-25 for ut for be hand lings start (13).
En gjen nom snit lig ned gang i BMI-stan-

dardavviksskår på 0,08 er sam men lign bar 
med Cochranes siste me ta ana ly ser (3, 4). Be-
hand lings til bu det Stor og Sterk i Oslo rap por-
ter te i 2011 en gjen nom snit lig ned gang i BMI-
standardavviksskår på 0,13 hos 307 barn og 
unge et er et år (14). Den ne stu di en in klu der-
te pa si en ter med la ve re grad av fed me og be-
reg net BMI-standardavviksskår med ut gangs-
punkt i Centers for Dis ease Con trol and Pre-
ventions BMI-re fe ran se, noe som gjør en di-
rek te sam men lig ning van ske lig.

Re sul ta ter fra et mer in ten sivt opp føl gings-

pro gram med fa mi lie ba sert kog ni tiv at ferds-
te ra pi hos 49 barn og de res fa mi li er vis te en 
gjen nom snit lig ned gang i BMI-standardav-
viksskår på 0,18 et er 12 ukers in ter ven sjon 
(15). Selv om den gjen nom snit li ge end rin gen 
i vår kva li tets ana ly se var li ten, vi ser våre tall 
en stor in di vi du ell va ria sjon. I alt opp nåd de 
16,8 % la ve re BMI-de fi nert vekt klas se, mens 
3,4 % gikk opp i vekt klas se, et tall som rik tig-
nok må ses i lys av at kun 91 av 416 kun ne øke 
vekt klas se.

Mid je mål er et sjeld ne re an vendt ut falls-
mål. I en stu die fra Ne der land ble det fun net 
en end ring i midjemålstandardavviksskår på 
−0,6 (95 % KI −1,2 – 0,0) i lø pet av et års fa mi lie-
ba sert in ter ven sjon hos barn og ung dom i 
al de ren 8 – 17 år (16). Det te er en be ty de lig 
 stør re ned gang enn våre funn på hen holds vis 
−0,03 og −0,11 i Bergen og Tøns berg. Stan-
dardavviksskårene i den ne stu di en var imid-
ler tid ba sert på ne der lands ke re fe ran ser, som 
kan på vir ke sam men lig nings grunn laget. End-
rin gen vi fant i fet pro sent var nok så lik det 
som er rap por tert i Cochranes siste me ta ana-
ly ser (3, 4).

BMI-standardavviksskår har vært mye brukt 
som ut falls mål i forsk nings sam men heng, 
men har li ke vel blit vur dert som dår lig eg net 
og po ten si elt villeden de for mo ni to re ring av 
al vor lig fed me (9, 17, 18). Må lin ger som be fin-
ner seg uten for re fe ran se om rå det, kan føre til 
at av viks skå re ne ikke jus te rer godt nok for 
al der, kjønn el ler grad av fed me. Pro sent del av 
gren se ver di en for over vekt har der for vært 
fore slåt som et bedre mål (19). IOTF-gren se-
ver di er for over vekt kan bru kes på en slik 
måte (%IOTF-25) (9).

Det er per i dag in gen kon sen sus for hvor 
stor end ring i BMI-standardavviksskår som 
an s es som kli nisk sig ni fi kant (20). Fle re stu -
dier har imid ler tid set for bed rin ger i kar dio-
vas ku lær ri si ko ved re duk sjon av BMI-stan-
dardavviksskår på minst 0,25, selv om det e 
ikke nød ven dig vis be tyr at man opp når en 
BMI un der gren se ver di en for fed me (iso-BMI 
30) (21, 22). I fle re stu di er er det også fun net 
økt kar dio vas ku lær ri si ko ved øken de fed me 
(23), noe som un der byg ger at sta bi li se ring av 
vek ten i seg selv kan reg nes som et til freds stil-
len de be hand lings mål. I vår ana ly se fant vi en 
re duk sjon i BMI-standardavviksskår på mer 
enn 0,25 hos 23 % av del ta ger ne. %IOTF-25 er et 
re la tivt nyt ut falls mål, og det er der med ikke 
dis ku tert hvor stor end ring som vil være av 
kli nisk be tyd ning. IOTF-gren se ver di ene er 
imid ler tid laget slik at de til sva rer gren se ver-
di er for over vekt og fed me hos voks ne. Det vil 

Ta bell 2  An tro po me tris ke ut fall et er et års fa mi lie ba sert livs stils be hand ling (∆1) av barn med al vor lig fed me 
ved to spe si al po li kli nik ker i 2012–16, jus tert for ut gangs ver di er og and re ko va ri a ter. Ikke-stan dar di ser te re gre-
sjons ko ef  si en ter (95 % KI), jus tert for and re ko va ri a ter i ta bel len

Prediktorer
∆1%IOTF-251 

(n = 416)

∆1BMI-stan-
dardavviksskår2 

(n = 416)

∆1Midjemål-
standard-

avviksskår3 
(n = 341)

∆1Fettprosent4 
(n = 378)

Alder (<12 år) −0,51 
(−2,77 – 1,75)

−0,13 
(−0,20 – −0,06)

−0,18 
(−0,27 – −0,09)

0,51 
(−0,45 – 1,47)

Kjønn (jenter) 3,02 
(0,85 – 5,19)

0,19 
(0,13 – 0,25)

0,16 
(0,07 – 0,25)

2,76 
(1,83 – 3,68)

Utgangsverdier 
(kontinuerlige)

−0,07 
(−0,13 – −0,02)

−0,03 
(−0,09 – 0,03)

−0,20 
(−0,30 – −0,10)

−0,16 
(−0,24 – −0,08)

Behandlingssted 
(Tønsberg)

−1,90 
(−4,18 – 0,37)

−0,03 
(−0,10 – 0,03)

−0,07 
(−0,16 – 0,02)

0,24 
(−0,69 – 1,17)

1 Prosent over International Obe si ty Task Force sitt over vekts kri te ri um for barn og unge
2 Kroppsmasseindeks (BMI)-standardavviksskår, be reg net med nors ke vekstkurver som referanse
3 Midjemålstandardavviksskår, be reg net med nors ke vekst kur ver som referanse
4 Fettprosent målt med bioimpedanseanalyse

Ta bell 3  Sam men lig ning av ut gangs ver di er mel lom barn med al vor lig fed me som full før te et års opp føl ging 
(in klu der te) et er fa mi lie ba sert livs stils be hand ling ved to spe si al po li kli nik ker og de som falt fra i 2012–16. Data  
er opp git som gjen nom snit ± SD el ler %

Bergen Tønsberg

Inkluderte 
(n = 181)

Frafalte 
(n = 54)

Inkluderte 
(n = 235)

Frafalte 
(n = 98)

Alder (år) 11,6 ± 3,4 13,2 ± 3,2 12,9 ± 3,3 13,6 ± 3,3

Kjønn (% gutter) 45,9 61,1 48,5 50,0

%IOTF-251 150,8 ± 14,5 156,1 ± 15,3 161,2 ± 22,4 156,3 ± 21,9

BMI-standardavviksskår2 3,07 ± 0,43 3,22 ± 0,44 3,31 ± 0,61 3,30 ± 0,64

BMI ≥ IOTF-35 (%)3 77,9 87,0 78,3 76,5

Midjemålstandardavviksskår4 3,05 ± 0,41 3,10 ± 0,47 3,14 ± 0,51 3,16 ± 0,56

Fettprosent (BIA)5 43,0 ± 5,7 44,5 ± 4,7 43,6 ± 6,7 42,0 ± 7,0

1 Prosent over International Obe si ty Task Force (IOTF) sitt over vekts kri te ri um for barn og unge
2 Kroppsmasseindeks (BMI)-standardavviksskår, be reg net med nors ke vekstkurver som referanse
3 Andel barn over IOTF sitt kri te ri um for al vor lig fed me for barn og unge
4 Midjemålstandardavviksskår, be reg net med nors ke vekst kur ver som referanse
5 Fettprosent målt med bioimpedansanalyse
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si at en pro sent vis re duk sjon kan sam men lig-
nes di rek te med et prosentvist vekt ap el ler 
BMI-re duk sjon hos en vok sen. En re duk sjon 
på mer enn 5 % i vekt an s es som kli nisk sig ni-
fi kant hos voks ne (24). Vi re gist rer te at 42,5 % 

av del ta ger ne had de en re duk sjon i %IOTF-
25 på mer enn 5 %.

Vi fant ikke en sta tis tisk sig ni fi kant for skjell 
i ut falls må le ne mel lom be hand lings sent re ne. 
Li ke vel var det en ten dens til stør re vekt re duk-

sjon i Tøns berg. Det e kan mu li gens for kla res 
med at man her had de mer tid til hver pa si ent 
gjen nom grup pe sam lin ge ne el ler noe stør re 
per so nal res sur ser.

Gut er had de gjen nom snit lig bedre vekt-
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Fi gur 1  In di vi du ell va ria sjon i pro sent del av de fi ni sjo nen til over vekt (%IOTF-25) et er et år med fa mi lie ba sert livs stils be hand ling av barn med al vor lig fed me ved spe si al-
po li kli nikk i Bergen (a) og Tøns berg (b) i pe ri oden 2012–16. Hver stol pe til sva rer end ring hos én del ta ger.

61
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noe som tid li ge re ikke har blitt kart lagt i 
Norge. Vi har ikke in for ma sjon om an tall gjen-
nom før te kon sul ta sjo ner på sy ke hu set el ler i 
pri mær hel se tje nes ten.

Sto re in di vi du el le for skjel ler i ut vik ling av 
kropps vekt- og kropps sam men set nings mål 
un der be hand ling un der byg ger be ho vet for 
forsk ning som i stør re grad be ly ser kri te ri er 
for vel lyk ket be hand ling. Det e ble også fore-
slåt av Mead og med ar bei de re i en Coch ra ne-
kunn skaps opp sum me ring (3). Slike stu di er 
vil po ten si elt kun ne iden ti fi se re hvil ke fak to-
rer som pre di ke rer be hand lings ef ekt, slik at 
man i frem ti den kan kart leg ge hva som fun-
ge rer for hvem og til pas se be hand lin gen der-
et er.

Takk til alle pa si en ter og de res fa mi li er som har sam tyk- 
 ket til bruk av data. Takk også til de an sat e ved beg ge 
sent re ne, sær lig Nina Wahl mann Iversen ved Sy ke hu set  
i Vestfold.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mot at 23.10.2019, før s te re vi sjon inn sendt 9.2.2020, 
 godkjent 18.5.2020.

bal long be hand ling el ler vekt re du se ren de kir-
ur gi.

En be ty de lig an del falt fra be hand lin gen 
(27 %), men an de len var la ve re enn det som 
rap por te res i fler tal let av lig nen de stu di er 
(27). Spri ken de funn gjør det van ske lig å kon-
klu de re om det var spe si fik ke kjen ne tegn ved 
in di vi der som falt fra, og gjør det også van ske-
lig å eva lu e re hvor dan even tu el le for skjel ler 
kan ha på vir ket de øv ri ge re sul ta te ne. Det 
fore lig ger be hov for å un der sø ke det e nær-
me re.

Be grens nin ger ved den ne kva li tets ana ly sen 
er at den kun føl ger ut vik lin gen over et år. Vi 
kan der med ikke si noe om den lang sik ti ge 
ut vik lin gen. Da ta ene er sam let inn fra kva li-
tets re gist re og re pre sen te rer en re tro spek tiv 
ana ly se. Der med er det ikke mu lig å si noe 
sik kert om ef ekt og hvil ke ele men ter i be-
hand lin gen som even tu elt har ef ekt. Imid ler-
tid er ut val get stort, gjen spei ler vir ke lig he ten 
ved po li kli nik ke ne og dan ner grunn lag for å 
be skri ve vekt ut vik lin gen un der be hand ling, 

ut vik ling enn jen ter, noe som har blit de mon-
strert ved fle re an led nin ger i tid li ge re stu di er 
(25, 26). Det kan ten kes at bio lo gis ke og psy-
ko lo gis ke for skjel ler spil ler en rol le, noe som 
bør un der sø kes nær me re. La ve re al der (< 12 
år) var re la tert til stør re re duk sjon i BMI- og 
midjemålstandardavviksskår, men på vir ket 
ikke re sul ta te ne for %IOTF-25 el ler fet pro sent. 
Det e fun net kan igjen være på vir ket av be-
grens nin ge ne ved bruk av standardavvikskår 
i grup pen barn med al vor lig fed me (9, 16, 17) 
og må der for tol kes med for sik tig het.

Barn med al vor lig fed me er en svært he te-
ro gen grup pe, noe som gjen spei les i be hand-
lings re spon sen. Va ria sjo nen pe ker på et be-
hov for fle re verk tøy til å hjelpe pa si ent grup-
pen. Man kan anta at de som ikke lyk kes med 
stan dard be hand ling, har be hov for yt er li ge re 
til tak. Det e kan være tet e re opp føl ging, ut vi-
det for eld re vei led ning, and re til nær min ger 
som struk tu rert at ferds te ra pi med bruk av 
kog ni ti ve ele men ter, til leggs be hand ling med 
me di ka men ter el ler mer in va si ve til tak som 
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Re gist rer te mel dings plik ti ge 
smitt som me syk dom mer  
un der covid-19-re spon sen

BAK GRUNN
Mel dings sy stem for smitt som me syk dom mer (MSIS)  
er ba sert på at me di sinsk-mik ro bio lo gis ke la bo ra to ri er 
og dia gnos ti se ren de le ger mel der inn alle til fel ler av de 
72 mel dings plik ti ge syk dom me ne. For må let med vår 
stu die var å un der sø ke om det var en tids mes sig sam-
men heng mel lom til tak mot covid-19 i feb ruar– ap ril 
2020 og rap por tert fore komst av and re syk dom mer  
meldt til MSIS.

MA TE RIA LE OG ME TO DE
Vi sam men lig net an tall til fel ler av ak tu el le syk dom - 
mer rap por tert til MSIS i uke 6 – 14 i 2020 med me di a nen 
av til fel ler rap por tert i de re spek ti ve uke ne de tre fore -
gåen de åre ne (2017 – 19).

RE SUL TA TER
Sam men lig net med me di a nen av inn meld te til fel ler  
i til sva ren de uker de tre fore gå en de åre ne, rap por ter te 
le ger og la bo ra to ri er 47 % fær re til fel ler (159 mot 301)  
i uke 12, 50 % fær re til fel ler (131 mot 261) i uke 13 og 69 % 
fær re til fel ler (77 mot 252) i uke 14. Det var en re duk sjon  
i an tall mel din ger i alle in klu der te syk doms grup per.

FOR TOLK NING
Den ob ser ver te ned gan gen i rap por te ring av and re 
syk dom mer enn covid-19 kan in di ke re re du sert ri si ko  
for smitt som me syk dom mer på grunn av om fatt en de 
råd og krav om so si al dis tan se ring. Det er imid ler tid  
også mu lig at sen si ti vi te ten i over våk nings sy ste met  
er på vir ket av økt bruk av res sur ser på covid-19.
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lars.p.b.w.bjornsen@ntnu.no
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HO VED FUNN
Da re spon sen på covid-19-pan de -
mien økte i Norge, så vi sam ti dig  
en ge ne rell re duk sjon i an tall 
re gist rer te til fel ler av and re mel-
dings plik ti ge syk dom mer.

Re duk sjo nen ble ob ser vert i alle 
in klu der te syk doms grup per.

30. ja nu ar 2020 (uke 5) er klær te Ver dens hel se-
or ga ni sa sjon (WHO) det in ter na sjo na le 
 ut brud det av det nye ko ro na vi ru set som en 
«al vor lig hen del se av be tyd ning for in ter na sjo-
nal fol ke hel se». Da gen ett er la Hel se- og om-
sorgs de par te men tet ko ro na vi rus med ut-
brudds po ten si al til i lis ten over mel dings plik-
ti ge syk dom mer, uav hen gig av kli nis ke sym-
pto mer.

26. feb ruar (uke 9) ble det før s te til fel let av 
covid-19 i Norge iden ti fi sert. 12. mars (uke 11) 
inn før te nors ke myn dig he ter om fatt en de råd 
som be gren set kon takt mel lom per so ner, og 
14. mars (uke 11) ble det inn ført rei se re strik sjo-
ner med ka ran te ne for per so ner som kom til 
Norge. I lø pet av uke 10 – 14 økte la bo ra to rie ne 
ka pa si te ten for å un der sø ke mis tenk te covid-
19-til fel ler. Fra 400 tes ter per dag i uke 10 var 
det en øk ning til 6 000 tes ter per dag i uke 12, 
og der ett er er dett e holdt på et høyt nivå (1).

Sam men med en om fatt en de covid-19-re-
spons og øken de fore komst av covid-19-til fel-
ler ob ser ver te vi en re duk sjon i an tall til fel ler 
av and re smitt som me syk dom mer  meldt til 
MSIS. Si den 9. mars har an tall covid-19-til fel ler 
rap por tert til MSIS over skre det det sam le de 
an tal let av øv ri ge mel dings plik ti ge syk dom-
mer (fi gur 1).

Vi øns ket med den ne un der sø kel sen å sam-
men lig ne rap por te ring av mel dings plik ti ge 
syk dom mer i uke 6 – 14 2020 med de fore gå -
ende tre åre ne for å vur de re om in ten si vert 
covid-19-re spons kan ha på vir ket MSIS-rap por-
te ring av and re smitt som me syk dom mer enn 
covid-19.

Ma te ria le og me to de

Data er hen tet fra MSIS og be står av til fel ler av 
mel dings plik ti ge syk dom mer rap por tert i lø-
pet av uke 6 – 14 i fire år på rad (2017 – 20). Vi 
in klu der te kun mel dings plik ti ge syk dom mer 
som har vært mel dings plik tig hele pe ri oden 
(ram me 1) (ap pen diks 1).

For å vur de re sam men hen gen mel lom til-
ta ke ne mot covid-19 og rap por te rin gen av 
and re syk doms grup per opp sum mer te vi an-
tall til fel ler per uke i lø pet av uke ne 6 – 14. Der-
ett er sam men lig net vi an tall til fel ler in nen 
hver syk doms grup pe rap por tert i lø pet av en 
gitt uke i 2020 med me di a nen av til fel ler rap-
por tert i den re spek ti ve uken fra tre fore gå -
ende år. Vi be skri ver pro sent vis end ring fra 
2017 – 19 til 2020.

Vi søk te om og fikk ut le vert ag gre ger te ano-
ny me data fra MSIS. Dett e er i ut gangs punk tet 
of ent lig til gjen ge li ge data, da an tall til fel ler 
in nen hver meld te syk dom pub li se res dag lig 
på www.msis.no.

Re sul ta ter

I uke 6 – 14 i 2020 ble 2 250 til fel ler av in klu -
derte smitt som me syk dom mer rap por tert, 
noe som til svar te meldt fore komst i tid li ge re 
år: 2 632 i 2019, 2 250 i 2018 og 2 283 i 2017. Selv 
om det to ta le an tal let til fel ler i pe ri oden var 
likt med tid li ge re år, så vi en mar kant for skjell 
i 2020 i an tall til fel ler før og ett er uke 11. I lø pet 
av uke ne 6 – 11 var det fle re til fel ler rap por tert 
i 2020 enn det som ble meldt de re spek ti ve 
uke ne i 2017 – 19 (fi gur 2). Sam men lig net med 
me di an an tall til fel ler meldt i til sva ren de 
uker i 2017 – 19 rap por ter te le ger og la bo ra to-

rier 47 % fær re til fel ler (159 mot 301) i uke 12, 
50 % fær re til fel ler (131 mot 261) i uke 13 og 69 % 
fær re til fel ler (77 mot 252) i uke 14.

I lø pet av uke 14 ob ser ver te vi en mar kant 
re duk sjon i alle syk doms grup per sam men lig-
net med fore gå en de tre år: in fek sjo ner med 
mik ro ber med spe si el le re si stens mønst re 
(−80 %, 11 vs. 55), mat- og vann bår ne syk dom-
mer (−71 %, 24 vs. 83), and re syk dom mer og 
syn dro mer (−71 %, 6 vs. 21), sek su elt over før -
bare og blodbårne in fek sjo ner (− 62 %, 14 vs. 37) 
og vaksineforebyggbare syk dom mer (− 53 %, 
22 vs. 47) (fi gur 2).

Dis ku sjon

Den mar kan te re duk sjo nen i an tall mel din ger 
av and re smitt som me syk dom mer enn co-
vid-19 kan skyl des en ge ne rell re du sert ri si ko 
for smitt som me syk dom mer. Økt so si al dis-
tan se ring gir re du sert kon takt mel lom men-
nes ker og der med re du sert sann syn lig het for 
spred ning og fore komst av smitt som me syk-
dom mer. Dett e vil spe si elt være ak tu elt for 
syk dom mer der mik ro ber over fø res fra luft-
vei er via drå per el ler aero so ler (f.eks. kik hos te 
el ler pneu mo kokk in fek sjo ner), el ler der smitt e 
skjer ho ved sa ke lig ved di rek te og in di rek te 
kon takt (f.eks. MRSA).

Vi de re kan sten ging av re stau ran ter og økt 
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Fi gur 1  An tall til fel ler av covid-19 og øv ri ge mel dings plik ti ge syk dom mer meldt til Mel dings sy stem for smitt-
som me syk dom mer (MSIS) ett er prø ve ta kings dato 1.2.–4.4.2020.
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opp slut ning om rå de ne for hånd hy gie ne ha 
re du sert ri si ko en for kon ta mi ne ring av mat, 
både i for bin del se med ca te ring tje nes ter og 
mat la ging hjem me, noe som kan ha med ført 
en la ve re ri si ko for mat bår ne in fek sjo ner.

Høy ere be visst het rundt smitt e vern til tak 
hos hel se per so nell kan ha bi dratt til bedre 
fore byg ging av no so ko mi a le in fek sjo ner. 
Reise re strik sjo ne ne, med fær re rei sen de og 
mind re han del med le ven de dyr og mat, har 
re du sert mu lig he ten for spred ning av smitt-
som me syk dom mer over lan de gren se ne.

Det er ikke evi dens ennå for å fast slå en 
sam men heng mel lom sam funns til tak som 
re du se rer kon takt mel lom men nes ker, og re-
du sert fore komst av smitt som me syk dom-
mer, med unn tak av ef ek ten sko le sten ging 
kan ha på re du sert spred ning av in flu en sa (2). 
Sars-CoV-2 er et nytt vi rus, og de fles te land har 
igang satt om fatt en de til tak for å hånd te re 
covid-19. Det er imid ler tid van ske lig å vur de re 
ef ek ten av de uli ke til ta ke ne så tid lig i epi de-
mi en. Til ta ke ne for so si al av stand er ikke tid-
li ge re brukt i det om fang som nå har vært 
im ple men tert. Det fin nes der med ikke noe 
grun dig evi dens grunn lag for å si hvil ken ef-
fekt slike til tak kan ha på re duk sjon av fore-
koms ten av smitsomme syk dom mer. Det er 
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6 7 10 11 128 9 14

Uke

13
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  Infeksjoner med mikrober med spesielle resistensmønstre        Andre sykdommer og syndromer

Fi gur 2  Smitt som me syk dom mer rap por tert til Mel dings sy stem for smitt som me syk dom mer (MSIS) i lø pet av uke 6–14 (feb ruar–ap ril) i 2020, sam men lig net med me di an 
for til sva ren de uker 2017–19, pre sen tert som pro sent vis end ring. I dis se uke ne i 2020 var det to talt 2 250 re gist rer te til fel ler av in klu der te syk dom mer, høy est for mat- og 
vann bår ne syk dom mer (n = 764) og la vest i grup pen av and re syk dom mer og syn dro mer (n = 205).

Ram me 1 

Inkluderte og ekskluderte meldingspliktige sykdommer i analysen.

Inkluderte:

Campylobakteriose, kryptosporidiose, tarmpatogene E. coli, giardiasis, hepatitt A, listeriose, 
paratyfoidfeber, salmonellose, shigellose, tyfoidfeber, yersiniose (klassifisert som mat- og 
vannbårne sykdommer)

Gonoré, akutt hepatitt B, hivinfeksjon, syfilis (klassifisert som seksuelt overførbare og blod-
bårne infeksjoner)

Systemisk Haemophilus influenzae-sykdom, systemisk meningokokksykdom, systemisk pneu-
mokokksykdom, meslinger, kusma, kikhoste, røde hunder (klassifisert som vaksineforebygg-
bare sykdommer)

Infeksjoner med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), penicillinresistente pneu-
mokokker (PRP), vankomycinresistente enterokokker (VRE) og resistente gramnegative stav-
bakterier (KPB) (klassifisert som infeksjoner med mikrober med spesielle resistensmønstre)

Brucellose, denguefeber, ekinokokkose, legionellose, Lyme-borreliose, malaria, nephropathia 
epidemica, prionsykdommer, Q-feber, systemisk gruppe A-streptokokksykdom, systemisk 
gruppe B-streptokokksykdom, tularemi, virale infeksjoner i sentralnervesystemet (klassifisert 
som andre sykdommer og syndromer)

Ekskluderte:

Clostridioides difficile-infeksjon, lymfogranuloma venereum (LGV), rotavirussykdom, zikafeber, 
vestnilfeber, shewanella- og vibrioinfeksjoner (meldingspliktige siden 2019)

Botulisme, difteri, flekktyfus, gulfeber, hemoragisk feber, influensa forårsaket av virus med 
pandemisk potensial, kolera, kopper, lepra, miltbrann, pest, poliomyelitt, rabies, sars, tetanus, 
tilbakefallsfeber, trikinose (ingen tilfeller rapportert i løpet av evaluert periode)

Aids, kronisk hepatitt B, hepatitt C, tuberkulose (på grunn av lang inkubasjonstid)
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som mil de og ikke nød ven dig gjør øye blik ke-
lig hel se hjelp.

Vi kan ikke skille ut i hvil ken grad re duk sjo-
nen av uli ke mel dings plik ti ge syk dom mer er 
et re sul tat av kon kur re ren de pri ori te rin ger 
og økt press på fol ke hel se per so nell og la bo ra-
to ri er, el ler en re ell re duk sjon i spred ning og 
fore komst av smitt som me syk dom mer. An tall 
ne ga ti ve prø ver kun ne gitt oss noen svar, men 
vi har dess ver re ikke lands dek ken de data på 
dett e.

Vårt ho ved mål med den ne over sik ten er å 
gjø re hel se per so nell, lo ka le og sen tra le hel se-
myn dig he ter opp merk som me på den po ten-
si el le ef ek ten inn sat sen mot covid-19 kan 
med fø re i form av mind re opp merk som het 
og inn sats mot and re smitt som me syk dom-
mer. Der som opp slut ning om rap por te rings-
sy ste me ne re du se res, hem mes også vår mu-
lig het til å opp da ge sig na ler om po ten si el le 
trus ler. Dett e kan føre til lang va ri ge ne ga ti ve 
kon se kven ser som kan være van ske li ge å rett e 
opp når res sur se ne ikke len ger må bru kes på 
covid-19. Vi an be fa ler der for å iden ti fi se re de 
for hold som er spe si elt vik ti ge for fol ke hel sen 
og sik re at nød ven di ge res sur ser til over våk-
ning, fore byg ging og til tak opp rett hol des.

Folkehelseinstituttet har lagt spe si ell vekt 
på å opp rett hol de bar ne vak si na sjons pro-
gram met (5) og vil bru ke vak si na sjons re gis ter 
(SY SVAK) for re gel mes sig å over vå ke og raskt 
re age re på sig na ler om re du sert vak si ne dek-
ning (6).

pub li sert noen sy ste ma tis ke over sik ter over 
ef ek ten av sko le sten ging på smitt e ri si ko for 
covid-19 (3, 4). Dis se kunn skaps opp sum me rin-
ge ne og mo del le ne har fo ku sert på ef fekt 
knytt et til luft smitt e mel lom per so ner, men 
her er det ikke vur dert hvor dan til ta ke ne kan 
inn vir ke på and re me ka nis mer og smitt e vei er 
som kan bi dra til spred ning av uli ke smitt-
som me syk dom mer.

Kor re la sjo nen mel lom til ta ke ne mot co-
vid-19 og rap por te ring av and re syk doms-
grup per kan også in di ke re en re du sert sen si-
ti vi tet ved over våk nin gen av and re smitt som-
me syk dom mer enn covid-19. For det før s te er 
det tro lig at de fles te som ar bei der med over-
våk ning av smitt som me syk dom mer både 
lo kalt og na sjo nalt, har vært nødt til å om -
priori te re lø pen de ak ti vi te ter i lø pet av feb-
ruar–  ap ril i år for å kun ne bru ke res sur se ne 
på hånd te rin gen av covid-19-pan de mi en. Ar-
beids da ge ne har vært fylt opp av å finne og 
føl ge opp nye covid-19-til fel ler og de res kon-
tak ter, in for me re og be skytt e hel se per so nell 
samt kom mu ni  sere nød ven dig in for ma sjon 
til be folk nin gen. For det and re har de me di-
sinsk-mik ro bio lo gis ke la bo ra to ri e ne hatt et 
stort press på ar beids kraft og ma te ria le, si den 
vo lu met av ukent li ge prø ver har vært langt 
over det de ru ti ne mes sig had de før epi de -
mien. For det tred je kan an be fa lin gen om 
so si al dis tan se ring og frykt for smitt e ha ført 
til at man ge unn går å opp sø ke hel se tje nes-
ten, spe si elt der som symp to mer opp le ves 

Som føl ge av usik ker het i glo ba le mar ke der 
og han dels re strik sjo ner i man ge de ler av ver-
den kan vi også for ven te øken de ut ford rin ger 
med matt rygg het. Dett e kan være svært van s-
ke lig å mot vir ke glo balt, men des to vik ti ge re 
å over vå ke na sjo nalt (7).

Kon klu sjon

Vi har do ku men tert en tids mes sig sam men-
heng mel lom re spon sen mot covid-19 og en 
be ty de lig re duk sjon i meld te til fel ler av and re 
smitt som me syk dom mer til MSIS. Selv om re-
du sert opp slut ning om over våk nings sy ste -
mene kan være en mu lig år sak, vil dett e sann-
syn lig vis være en mid ler ti dig ef ekt og løse 
seg ett er til ba ke gang av covid-19-pan de mi en. 
Li ke vel kan den sto re om for de lin gen av res-
sur ser fort sett e i fle re må ne der før rap por te-
rings sy ste me ne har fått gjen opp rett et nød-
ven dig sen si ti vi tet. Vi an be fa ler der for å sør ge 
for at rap por te ring og over våk ning av and re 
syk dom mer opp rett hol des. Vi an be fa ler også 
en ved va ren de pri ori te ring av kri tis ke fol ke-
hel se res sur ser for å hind re at inn sat sen rett et 
mot covid-19 fø rer til at and re smitt som me 
syk dom mer ska per uhel di ge kon se kven ser 
for be folk nin gens hel se.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.
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En jen te med slapp het og  
al vor li ge elek tro lytt for styr rel ser

En jen te i tid lig bar ne sko le al der ble 
inn lagt ved bar ne av de lin gen et er 
akut de but av svim mel het, num
men het i høy re arm og ordletings
vansker. Symp to me ne had de gåt 
til ba ke ved inn komst, men det skul le 
li ke vel vise seg at jen ta var al vor lig 
syk.

Jen ta var fra tid li ge re pla get med for stop 
pelse, hyperreaktive luft vei er og ble fulgt av 
tann le ge for hypomineraliserte tann emal
jer. I til legg var hun eks tremt redd for hel se
per so nell, noe for eld re ne mis tenk te kom av 
tid li ge re for søk på blod prø ve ta king. Ti uker 

før det ak tu el le had de hun hatt en epi so de med 
for kjø lel se som for eld re ne be skrev som kraf ti ge re 
enn van lig. Ett er dett e had de hun ald ri kom met 
seg helt og var slapp med be hov for mye hvile. De 
had de vært hos fast le ge for vur de ring, men på 
grunn av angs ten for hel se per so nell mått e de av
bry te for søk på blod prø ve ta king to gan ger.

Inn leg gel ses da gen fikk jen ta akutt de but av 
ordletingsvansker, num men het i høy re arm og 
svim mel het i en slik grad at hun falt over un der 

lek. Symp to me ne gikk til ba ke, men ett er kort tid 
fikk hun på nytt ordletingsvansker. Da hun kom 
til barne mott a ket 2,5 ti mer ett er de but, had de 
symp to me ne gått helt til ba ke. Hun gikk, pra tet, 
spis te og drakk, men var svært trett og ville bare 
sove. Hen nes angst hind ret full sten dig un der sø
kel se, hun snud de seg unna, lå på ma gen og nek
tet å sam ar bei de. Vitalparametre og aus kul ta sjon 
av hjer te, lun ger og buk var nor ma le. Nev ro lo gisk 
var hun van ske lig å vur de re på grunn av mang
len de sam ar beids vil je. Det var sym me trisk og 
nor mal an sikts mi mikk, pu pill re ak sjon og be ve
gel se av eks tre mi te ter. Det ble for søkt med mida
zolamrus for å få tatt blod prø ver, men hun mot
satt e seg alle for søk på me di si ne ring. Hun opp
lev de si tua sjo nen som stres sen de, be gyn te å hy
per ven ti le re og nek tet å høre på noen, in klu dert 
for eld re ne, hver gang hel se per so nell kom i nær
he ten.

Fle re uli ke dif e ren si al dia gno ser ble over veid 
på det e tids punk tet. På grunn av til ba ke gang 
av symp to mer og man gel på kla re funn, ble 
in farkt, blød ning el ler tu mor an set som lite 
sann syn lig, selv om for lø pet av slike ce re bra le 
hen del ser kan være fluk tue ren de. Transi to risk 
is ke misk at akk el ler epi lep si kun ne pas set 
med tan ke på va rig he ten og til ba ke gan gen av 
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symp to mer. En an nen år sak til ce re bra le 
symp to mer hos barn er hy po gly ke mi. For å 
kun ne ut re de yt er li ge re had de det vært nød-
ven dig med tvang, men det e kun ne et er vår 
vur de ring ha for ver ret si tua sjo nen for jen ta, 
noe vi ikke øns ket. Si tua sjo nen var uav klart, 
men pa si en ten fram stod som sta bil. Hun ble 
der for lagt inn til ob ser va sjon over nat en for 
vi de re ut red ning nes te dag.

Om mor ge nen da for eld re ne skul le vek ke jen ta, 
var hun på fal len de blek, klam og ikke kon takt bar. 
Det var in gen re ak sjon på smer te sti mu li, hun 
had de lett surk le te pust, nor mal saturasjon og 
puls. Pu pil le ne var di la ter te, men re ager te på lys. 
Det ble slått alarm for å til kal le mer per so na le. 
Like ett er fikk pa si en ten et ge ne ra li sert to niskklo
nisk an fall som ble ku pert med mi da zo lam ad mi
nist rert buk kalt.

År sa ker til kram pe an fall hos barn kan klas si-
fi se res som struk tu rel le, ge ne tis ke, in fek si ø se, 
me ta bols ke, im mu no lo gis ke el ler idio pa tis ke 
(1). Fe ber kram per er en van lig kon takt år sak i 
barne mot ak, men vår pa si ent var ikke in fek-
sjons pre get, og fe ber kram per er dess uten 
van ligst hos barn yng re enn fem år (2). På 
grunn av kram pe an fal let og symp to me ne da-
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gen før ble det nå an set som nød ven dig å 
ute luk ke struk tu rel le år sa ker som tu mor, 
blød ning el ler in farkt samt in fek sjon, elek tro-
lyt for styr rel se el ler me ta bolsk år sak.

I den postiktale fa sen ble det tatt ka pil lær glu  kose 
som var 1,7 mmol/l (re fe ran se om rå de 4,0 – 6,3 
mmol/l), og det ble umid del bart star tet med in
tra ve nøs glu ko se mot hy po gly ke mi en. Pa si en ten 
ble lagt i nar ko se for akutt MR ca put og sam ti dig 
blod prø ve ta king. MR ca put vis te asym me tri i de 
ce re bra le ve ne ne, som mu lig ana to misk va ri ant, 
even tu elt ut trykk for hy pe re mi et ter kram pe 
anfall. Ut over dett e var det nor ma le funn.

Blod prø ve ne vis te at det i til legg til hy po  gly k
emi fore lå både me ta bolsk aci do se med pH 7,10 
(7,32 – 7,43) og bi kar bo nat 16  mmol/l (24 – 31 
mmol/l) samt elek tro lytt for styr rel ser med hypo
osmolalitet (258 mosmol/kg (289 – 305)) hy po na
tre mi (119 mmol/l (137 – 145)), hy po kal se mi (fritt 
kal si um 1,01 mmol/l (1,18 – 1,32)) og hyperfosfatemi 
(3,00 mmol/l (1,00 – 1,80)). Pa si en ten ble over flytt et 
til barne in ten siv av de ling, hvor det ble star tet med 
kor rek sjon av elek tro lytt er med in tra ve nøs væs ke 
med til set nin ger ett er ret nings lin jer i Akutt vei le
der i pe dia tri (3, 4).

MR ca put ute luk ket struk tu rel le år sa ker, 
mens de ut talt pa to lo gis ke elek tro lytt ver -
diene kun ne for kla re symp to me ne hen nes. 
Kram per kan ut lø ses av både hy po gly ke mi, 
hy po na tre mi og hy po kal se mi (5). Det er spe-
si elt vik tig å un der sø ke kal si um ved num-
men het og kram pe ten dens. Pa si en ten fram-
stod som euvolem. SIADH-syn drom som in ne-
bæ rer økt ut skil ling av an ti diu re tisk hor mon 
(syn drome of in ap pro pri ate antidiuretic 
hormo ne se cre tion), glu ko kor ti koid man gel, 
stress el ler hy po ty reo se ble der for an set som 
mu li ge for kla rin ger på elek tro lyt for styr rel -
sene. Av dis se var bi ny re bark svikt mest sann-
syn lig, noe som også kun ne for kla re aci do sen. 
Hun var imid ler tid ikke hypotensiv el ler hy-
perkalemisk.

Nar ko sen ble se po nert, men pa si en ten var fort
satt på fal len de slapp. Ytt er li ge re blod prø ve svar 
vis te lavt kor ti sol ni vå på 6 nmol/l om mor ge nen 
(133 – 537), som be kref tet mis tan ken om bi ny re
bark svikt. Det ble lagt mer ke til at hun had de ge
ne rell hy per pig men te ring, men ikke i ak sil ler el ler 
slim hin ner. Det ble ett er ret nings lin jer i Akutt vei
le der i pe dia tri star tet med hyd ro kor ti son 100 mg 
in tra ve nøst, ett er fulgt av 100 mg in tra ve nøst over 
de nes te 24 ti me ne (6). Pa si en ten våk net grad vis 
til i lø pet av noen ti mer, og da gen ett er var hun 
seg selv igjen.

Hy per pig men te ring er et ka rak te ris tisk funn 
ved pri mær bi ny re bark svikt, for di ad re no kor-
ti ko tropt hor mon (ACTH) også sti mu le rer pro-
duk sjo nen av me la nin. Det e vis te seg å være 
til fel let hos jen ta, som had de en ACTH-ver di 
på 228 pmol/l (1,1 – 10,2). Pa si en tens bi ny re bark-
svikt kun ne for kla re aci do se, hy po na tre mi og 
hy po gly ke mi, men ikke hyperfosfatemi og 
hy po kal se mi. Kal si um- og fos fat ba lan sen sty-
res i stor grad av paratyreoideahormon (PTH). 
PTH øker ni vå et av eks tra cel lu lært kal si um og 
er den vik tig ste re gu la to ren av kal si um ni vå et. 
Det vir ker også på re gu le ring av fos fat ved å 
øke ut skil lel sen i ny re ne. Vår pa si ent vis te seg 
å ha un der mål bart nivå av PTH (< 0,5 pmol/l 
(2,3 – 10,7 pmol/l)), for en lig med hypopara-
tyreoidisme. Det e for klar te der med både hen-
nes hyperfosfatemi og hy po kal se mi. Akut 
bi ny re bark svikt og hypoparatyreoidisme er 
sjeld ne syk dom mer hos barn. At vår pa si ent 
had de beg ge syk dom me ne, ga mis tan ke om 
en fel les år sak, hvor av au to im mu ni tet er klart 
van ligst.

På mis tan ke om au to im munt polyendokrint syn
drom type 1 (APS1) ble det tatt en gen prø ve som 
ved se kven se ring av re gu la tor ge net AIRE av slør te 
heterozygoti for to pa to lo gis ke va ri an ter, hen
holds vis c.22C>T, p.(Arg8Cys) og c.1163_1164insA, 
p.(Met388,IlefsTer36) (Me di sinsk ge ne tikk, Hau ke
land uni ver si tets sju ke hus). Vi de re ut red ning av
dek ket også at hun had de an ti stof er mot parie
talceller på 32 U/ml (0 – 10 U/ml), in trin sisk fak tor 
357 U/ml (0 – 10 U/ml), for høy et antiTPO på 41 IE/
ml (0 – 35 IE/ml) og au to an ti stof mot bi ny re bark 
(ti ter > 640, po si tiv) (Av de ling for im mu no lo gi og 
trans fu sjons me di sin, St. Olavs hos pi tal). Po si ti ve 
au to an ti stof er ble vi de re be kref tet med ana ly se 
av an ti stof mot en do krint vev (Av de ling for im
mu no lo gi og trans fu sjons me di sin, Oslo uni ver si
tets sy ke hus) som også in ne hol der an ti stof mot 
go na der (> 100, po si tiv). Alle dis se fun ne ne støtt et 
opp om dia gno sen.

Un der sy ke hus inn leg gel sen had de hun fle re 
epi so der med dia ré. Det ble der for gjen nom ført 
en gas tro sko pi, som vis te au to im mun kro nisk 
 at ro fisk gast ritt. Hun ble ut skre vet ett er fire uker 
og er nå til ba ke i habitualtilstand. Hun føl ges 
med re gel mes si ge kon trol ler og be hand les med 
kortisonacetat, fludrokortison, alfakalsidol (vi ta
min D3pre pa rat), kal si um, og vi ta min Ddrå per. 
Hun er hen vist til en do kri no lo gisk av de ling ved 
Hau ke land uni ver si tets sju ke hus, som dri ver Re
gis te ret for or gan spe si fik ke au to im mu ne syk dom
mer (ROAS) og har spe si fikk in ter es se for au to 
immunt polyendokrint syn drom type 1.

Dis ku sjon
Au to im munt polyendokrint syn drom type 1 
er en sjel den syk dom med au to so malt re ces-
siv ar ve gang, som tid li ge re er be skre vet i Tids-
skrif tet hos en vok sen pa si ent (7). Syn dro met 
er en au to im mun syk dom som skyl des en 
de fekt i autoimmunregulatorgenet AIRE (8). 
AIRE-ge net ut ryk ker tu sen vis av vevs spe si -
fikke selvantigen i thy mus, slik at au to re ak -
tive T-cel ler blir de struert via ne ga tiv se lek-
sjon. En mu ta sjon i det e ge net vil føre til at 
au to re ak ti ve T-cel ler unn går apop to se (9). 
 Vi de re spe ku le res det i at AIRE-ge net er in vol-
vert i ut vik lin gen av Foxp3+ re gu la to ris ke 
T-cel ler som kan un der tryk ke au to re ak ti ve 
T-cel ler (8–10). Der med kan en slik de fekt med-
fø re at au to re ak ti ve T-cel ler unn går de struk-
sjon og at man får ned sat dan ning av re gu la-
to ris ke T-cel ler, som nor malt ville un der trykt 
au to re ak ti ve T-cel ler. Hos pa si en te ne gjen fin-
nes både sir ku le ren de au to an ti stof er og in-
filt re ren de lym fo cyt er i de af  ser te or ga ne ne, 
som til slut vil med fø re or gan svikt (9, 11). 
Fore koms ten på ver dens ba sis er es ti mert til 
1   :    100 000, i Norge til 1   :    90 000, mens i Finland 
og blant per sis ke jø der er fore koms ten så høy 
som hen holds vis 1   :    25 000 og 1   :    9 000 (9, 12–14).

Kli nisk kjen ne teg nes au to im munt poly-
endokrint syn drom type 1 av en klas sisk tria de 
med kro nisk mukokutan candidiasis, hypo-
paratyreoidisme og bi ny re bark svikt (15). Syk-
dom men kan ha en va ria bel pre sen ta sjon 
med en rek ke and re syk doms ma ni fes ta sjo ner 
(fi gur 1) (7, 16). I en norsk stu die had de 52 pa-
si en ter med syk dom men i me di an fem ma ni-
fes ta sjo ner (11). Det er van lig at før s te ma ni fes-
ta sjon de bu te rer i barn dom men, der muko-
kutan candidiasis inn trer først, før hypopara-
tyreoidisme og bi ny re bark svikt (17). I den 
nors ke stu di en var imid ler tid hypoparatyreo-
idisme noe van li ge re enn kro nisk mukokutan 
candidiasis som før s te ma ni fes ta sjon, og 40 % 
av pa si en te ne ut vik let hele tria den (11). I en 
finsk stu die var mukokutan candidiasis den 
før s te pre sen ta sjo nen, og 23 % av pa si en te ne 
had de 1 – 6 and re ma ni fes ta sjo ner før de ut vik-
let den klas sis ke tria den (15). Tannemaljehy-
poplasi, slik også vår pa si ent had de, er et tid-
lig funn hos man ge (11, 18). Det er be skre vet at 
tid lig de but av syk dom men fø rer til et mer 
al vor lig for løp, med fle re ma ni fes ta sjo ner (11). 
Det e vi ser at syk dom men har stor fe no ty pisk 
va ria sjon, som kan føre til sen opp da gel se og 
for sin ket be hand ling.

Dia gno sen au to im munt polyendokrint syn-
drom type 1 stil les ved at pa si en ten opp fyl ler 

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no
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fes ta sjo ne ne kan dels være al vor li ge og i ver-
ste fall dø de li ge, som au to im mun he pa tit og 
bron kio lit. Det er i til legg vik tig å be hand le 
mukokutan candidiasis, da det ube hand let 
gir økt ri si ko for ut vik ling av plateepitelkarsi-
nom (16).

Pa si en tens for eld re har gitt sam tyk ke til at ar tik ke len blir 
pub li sert.

Ar tik ke len er fag fel le vur dert.

Mott att 13.11.2019, før s te re vi sjon inn sendt 30.1.2020, 
 godkjent 15.4.2020.

to av de tre kri te ri e ne i tria den (15, 18). Der som 
et søs ken har fåt på vist syn dro met, kan dia-
gno sen stil les med et av kri te ri e ne i tria den 
(7). Med bak grunn i den va riab le pre sen ta sjo-
nen av symp to mer samt pro gre die ren de for-
løp, bør det være lav ters kel for ut red ning 
der  som en pa si ent har et el ler fle re av sym-
pto me ne i den klas sis ke tria den. Det e gjel der 
både bar ne le ger og tann le ger som be hand ler 
barn med re si di ve ren de mukokutan candi-
diasis el ler tannemaljehypoplasi. Dia gno sen 
kan være van ske lig på grunn av den va ri e -

rende pre sen ta sjo nen. For di over 95 % av pa -
sien te ne har au to an ti stof er mot in ter fe ron 
(INF)-ω el ler INF-α (11, 19, 20), kan må ling av 
dis se au to an ti stof e ne være en nyt ig scree-
ning test (9). Ana ly sen er til gjen ge lig ved Hau-
ke land uni ver si tets sju ke hus. En de lig dia gno se 
stil les ved se kven se ring av AIREge net (9).

Det fin nes in gen ku ra tiv be hand ling for 
 au to im munt polyendokrint syn drom type 1. 
Be hand lin gen er symp to ma tisk med sub sti-
tu sjon av af  ser te hor mon ak ser og hånd te-
ring av kom pli ka sjo ner (9, 16). Noen av ma ni-

Fi gur 1  Kli nis ke ma ni fes ta sjo ner som kan fore kom me ved au to im munt polyendokrint syn drom type 1 (APS-1). Fi gu ren er gjen git et er til la tel se fra for fat e re og Tids -
skriftet (7).
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SVER RE SIG URD LAMENS
er lege i spe sia li se ring i bar ne syk dom mer.
For fatt e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

MAG NUS AAS SVED HJORT
er lege i spe sia li se ring i bar ne syk dom mer, kon sti-
tuert over le ge og før s te ama nu en sis.
For fatt e ren har fylt ut ICMJEskje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Covid-19 med ne ga ti ve  
nasofarynksprøver tid lig  
i for lø pet

En tid li ge re frisk mann i slut en av 
30-åre ne ble inn lagt et er få da gers 
sy ke his to rie med kli nis ke og ra dio-
lo gis ke funn for en lig med covid-19. 
Nasofarynksprøver tat dag 5 og 7 
et er symp tom de but var ne ga ti ve, 
men bron ko al veo lær skyl ling dag 8  
var po si tiv. Det e un der stre ker at 
pa si en ter med covid-19 også tid lig 
i for lø pet kan ha ne ga ti ve naso-
farynksprøver.

En tid li ge re frisk uten landsk sjø
mann i slut en av 30åre ne ble inn
lagt med bryst smer ter, tørr hos te, 
tung pus tet het og akut te ma ge
smer ter. Han bruk te in gen me di si
ner og had de ald ri røykt. Kom mu

ni ka sjo nen fore gikk via tolk. Pa si en ten job bet 
på et skip som en uke tid li ge re had de lig get i 
havn i et ikkenor disk land. Han had de ikke 
for lat bå ten der, men det had de vært fle re 
be sø ken de om bord som hos tet. I Norge lå 

 bå ten til kai, men det var ikke til lat land gang 
for mann ska pet. Han had de de siste 3 – 5 da 
gene hat fe ber, smer ter i brys tet og tap av 
smaks og luk te sans. Inn leg gel ses da gen had de 
han ma ge smer ter, opp kast og ned satt all
menn til stand. Han for tal te at det var fle re 
blant mann ska pet som også hos tet. Pa si en ten 
ble mot at på dråpesmiteisolat på grunn av 
luft veis symp to mer og den på gå en de covid19
pan de mi en.

Da han an kom akut mot a ket, var han vå
ken, klar og orien tert. Blod tryk ket var 139/90 
mm Hg, hjer te fre kven sen 110 slag/min og ok
sy gen met nin gen (SpO2) 88 % på rom luft. Han 
had de leppecyanose og rask re spi ra sjons 
frekvens på 36 per mi nut, men re spi ra sjo nen 
var til sy ne la ten de uan strengt. Blod gass vis te 
re spi ra sjons svikt type 1 (hy pok se mi uten hy
perkapni) med pO2 på 6,9 kPa (re fe ran se ver di 
11,0 – 14,0) og let re spi ra to risk al ka lo se med pH 
7,47 (7,37 – 7,45) og pCO2 4,5 kPa (4,7 – 6,0). 
 Øre tem pe ra tur var 38,6 °C. Han ble be skre vet 
som kli nisk kjekk. Ved kli nisk un der sø kel se 
var pa si en ten ut alt palpasjonsøm over hele 
tho rax, for øv rig var det nor ma le funn. EKG 
vis te in gen is ke mi tegn, og to set troponin
prøver var ne ga ti ve. Sann syn lig he ten for kar

AST RID BALS VIK VAL AN
astridvalan@gmail.com
Me di sinsk av de ling, kli nikk Kir ke nes
Finn marks sy ke hu set

CE CI LIE STU RE
Akut me di sinsk av de ling, kli nikk Kir ke nes
Finn marks sy ke hu set

For fat er ne har bi drat i like stor grad til den ne 
 ar tik ke len.

di al år sak til bryst smer te ne ble vur dert som 
svært lav.

Blod prø ver vis te he mo glo bin (Hb) 12,3 g/dl 
(13 – 17), nor ma le leu ko cyt er med nor mal dif
ferensialtelling, senk nings re ak sjon (SR) 
36 mm (< 13), Cre ak tivt pro tein (CRP) 121 mg/l 
(< 5), al bu min 33 g/l (39 – 50), laktatdehydro
genase (LD) 349 U/l (105 – 205), kreatinkinase 
(CK) 537 U/l (50 – 400), aspartataminotrans
ferase (ASAT) 47 U/l (15 – 45) og fer ri tin 1 192 µg/l 
(15 – 350). CT tho rax vis te ri ke lig med dif ust 
av gren se de matglassfortetninger i alle lun ge
 lap per, av veks len de med nor malt lunge
parenkym (fi gur 1). Api ka le for and rin ger var 
mest mar kert pe ri fert. I til legg var det en kon
so li dert for tet ning basodorsalt i høy re un der
lapp. Fem og syv da ger et er symp tom de but 
ble det tat nasofarynksprøve for sarsCoV2, 
som ble ana ly sert med po ly me ra se kje de re ak
sjons test (PCR). Beg ge prø ve ne var ne ga ti ve.

Pa si en ten lå de før s te da ge ne på in ten siv 
avde lin gen med dråpesmitteisolering på 
grunn av sterk mis tan ke om covid19, stil le 
hy pok s emi og ri si ko for rask for ver ring (1). 
Han fikk be hand ling med ok sy gen og had de 
ok sy gen met ning på 95 % med 4 l ok sy gen på 
bril le ka te ter. Ut over det e had de han ikke be
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hov for økt ok sy gen til før sel el ler ikkein va siv 
ven ti la sjons støt e (NIV). Det ble star tet med 
an ti bio ti ka be hand ling i form av piperacillin/
tazobaktam for å dekke mu lig he ten for bak
te ri el le agens. Type an ti bio ti ka ble valgt på 
bak grunn av na sjo na li tet og rei se anam ne se.

Et er to ne ga ti ve nasofarynksprøver ble han 
tat ut av iso lat dag 7. Dag 8 ble han reisolert, 
og det ble ut ført bron ko sko pi med bron ko 
alveo lær skyl ling (BAL) i let se da sjon for å 
hen te opp prø ve ma te ria le fra ned re luft vei er. 
Un der pro se dy ren ble det ob ser vert ri ke lig 
meng de gråblakket slim, pa si en ten hos tet 
kraf tig og ok sy gen met nin gen gikk raskt ned. 
Prø ven var po si tiv for sarsCoV2 og vis te lav 
vi rus meng de med eks po nen ti ell am pli fi ka
sjon som star tet et er 36 syk lu ser (Ctver di). 
Pa si en ten var av hen gig av ok sy gen til før sel i 
åte da ger. Han var el lers i fin form uten åpen
bart re spi ra to risk be svær, men med leppecya
nose og be ty de lig oksygenmetningsfall ved 
mo bi li se ring. La ves te mål te SpO2 var 70 %. Han 
had de in gen an nen or gan svikt, og for lø pet 
var el lers ukom pli sert.

Dis ku sjon

Vår pa si ent var ung, tid li ge re frisk og ut vik let 
hy pok sisk re spi ra sjons svikt med be hov for 
ok sy gen be hand ling i over en uke. To set med 
nasofarynksprøver var ne ga ti ve for sarsCoV2, 
men prø ve tat med bron ko al veo lær skyl ling 
var li ke vel po si tiv.

I en til sva ren de ka sui stikk i Tids skrif tet rap
por ter te man om ne ga ti ve nasofarynksprøver 
et er en over tre uker lang sy ke his to rie, og 
man an tok at det e skyld tes lav vi rus meng de 
i øvre luft vei er (2). Vår ka sui stikk vi ser at også 
tid lig i syk doms for lø pet ri si ke rer man falskt 
ne ga ti ve nasofarynksprøver.

And re in ter na sjo na le ka sui stik ker og stu 
dier har vist at falskt ne ga ti ve prø ver fra naso
farynks fore kom mer hyp pig før s te uken et er 
symp tom de but, i opp mot 30 % av til fel le ne 
(3, 4). Vi rus meng den i øvre luft vei er har vist 
seg å være høy est i pe ri oden prø ve ne av vår 
pa si ent ble tat, den før s te uken et er sym
ptom de but (5). Prø ve ne ble tat som an be falt, 

i bak re svelg og nasofarynks. De ble et er lo kal 
pro se dy re trans por tert til re gi on sy ke hus for 
ana ly se på føl gen de dag. Det er an be falt å 
 bru ke bron ko al veo lær skyl ling for prø ve ta
king ved mis tan ke om covid19 og ne ga ti ve 
nasofarynksprøver (6). Prø ven tat ved den ne 
me to den vis te seg å være po si tiv og ble ana ly
sert med sam me tek nikk som de to fore gå 
ende un der sø kel se ne fra nasofarynks. Dess
ver re ble det ikke tat nasofarynksprøver sam
me dag som det ble gjort bron ko al veo lær 
skyl ling.

Bron ko sko pi med bronkolalveolær skyl ling 
er en aeorosolgenererende pro se dy re. Et er
som man mis ten ker at den ne pro se dy ren 
øker smit e ri si ko en for per so na let, med fø rer 
den stren ge re krav til bruk av smit e vern 
utstyr (7). In di ka sjo nen må vur de res nøye opp 
mot ge vinst. I vår ka sui stikk var det vik tig 
med svar for di pa si en ten til hør te et skips
mann skap og øns ket seg til hjem lan det. I 
 and re si tua sjo ner kan smit e ri si ko en for per
so na let og ube ha get det på fø rer pa si en ten 
over gå vik tig he ten av å ut fø re pro se dy ren. 
Man kan da vel ge å hel ler iso le re pa si en ten på 
bak grunn av and re funn som gir sterk mis 
tanke om covid19. Pa si en ten had de rei se
anam ne se som gav mis tan ke om smit e eks
po ne ring samt symp to mer (7) og funn ved CT 
tho rax som var for en lig med covid19. CTfunn 
har vist seg å ha høy sen si ti vi tet for på vis ning 
av covid19, opp mot 95 %. Spe si fi si te ten er dog 

lav, da and re vi rus og aty pis ke in fek sjo ner kan 
gi lig nen de bil de (4, 8, 9). For uten høyt ferri
tinnivå ble det kun set uspe si fik ke mil de av
vik på blod prø ve ne. Ved va ren de høyt ferritin
nivå har i re tro spek ti ve stu di er vist seg å være 
et dår lig pro gno stisk tegn hos covid19pa  sien
ter (10).

Pa si en ten ble tat ut av iso lat et er to ne ga
ti ve nasofarynksprøver. På grunn av symp to
mer og funn ble det be slut et å iso le re pa si en
ten på nyt på føl gen de dag, og der for måt e 
kun en li ten grup pe av per so na let i ka ran te ne. 
Un der covid19pan de mi en er hel se per so nell 
al le re de i en sår bar si tua sjon, både med tan ke 
på smit e ri si ko og be man ning. Vi har der for 
valgt å la an svar li ge spe sia lis ter være in vol vert 
i be slut nin gen om å opp he ve smit e iso le ring.

Vår ka sui stikk syn lig gjør vik tig he ten av å 
kom bi ne re anam ne se, kli nis ke funn og CT
funn før man opp he ver smit e iso le ring ved 
ne ga ti ve nasofarynksprøver for covid19. Prø
ver tat ved bron ko al veo lær skyl ling er mer 
på li te lig enn nasofarynksprøver (11) og bør 
der for vur de res ved tvils til fel ler.

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

Vi øns ker å takke Ra dio lo gisk av de ling, kli nikk Kir ke nes, 
Finn marks sy ke hu set for CT-bil der til il lust ra sjon.

Mott att 21.4.2020, før s te re vi sjon inn sendt 30.4.2020, 
 godkjent 7.5.2020.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Fi gur 1  Lav do se CT tho rax, med ko ro nalt snit (a) og ak si alt snit  (b). Bil de ne vi ser ri ke lig med dif ust av gren
se de matglassfortetninger i alle lun ge lap per, api kalt mest mar kert pe ri fert. Basodorsalt i høy re un der lapp ses 
kon so li dert for tet ning.

AST RID BALS VIK VAL AN
er lege i spe sia li se ring i ind re me di sin.
For fatt e ren har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.
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Gjen nom snitt og stan dard-  
av vik el ler me di an og kvar ti ler?

Gjen nom snitt og stan dard av vik 
er mye bruk te mål på sen tral 
tendens og va ria sjon i data  
fra ska la va riab ler. Der som 
 dataene ikke er nor mal for delt, 
vil en kel te fore trek ke å opp gi 
me di an og kvar ti ler iste den. 
Men gjen nom snitt og stan dard
av vik har nytt i ge egen ska per  
og kan være re le vant også når 
da ta ene ikke er nor mal for delt.

La oss star te med å se på nor mal for de lin gen, 
som er vist i fi gur 1. Der som da ta ene er nor
mal for delt, vil cir ka 16 % av ob ser va sjo ne ne 
være la ve re enn ett stan dard av vik un der gjen
nom snitt et. Og til sva ren de vil cir ka 84 % av 
ob ser va sjo ne ne være la ve re enn gjen nom snit
tet pluss stan dard av vi ket. Der som da ta ene er 
nor mal for delt, vil stan dard av vi ket alt så være 
di rek te knytt et til 16pro sen ti len og 84pro sen
ti len. Hva med me di a nen og kvar ti le ne? Si den 
for de lin gen er sym me trisk, vil me di a nen være 
lik gjen nom snitt et. Kvar ti le ne er per de fi ni

sjon lik 25pro sen ti len og 75pro sen ti len, og 
dis se an gir der for i nor mal for de lin gen et litt 
sma le re in ter vall enn ett stan dard av vik på 
hver side av gjen nom snitt et.

Skjev for del te data
Fi gur 2 vi ser en for de lings kur ve som er høyre
skjev. Slike for de lin ger kan skyl des må lin ger 
som ikke kan være ne ga ti ve, som for eks em
pel plas ma kon sen tra sjon. I en høyreskjev for
de ling vil gjen nom snitt et være høy ere enn 
me di a nen. Og stan dard av vi ket er ikke knytt et 
til be stem te pro sen ti ler, slik det var i nor mal
for de lin gen.

Hva er re le van te mål på sen tral ten dens og 
va ria sjon hvis da ta ene ikke er nor mal for delt? 
De ma te ma tis ke utt ryk ke ne for å be reg ne 
gjen nom snitt og stan dard av vik for ut sett er 
in gen ting om for de lin gen, og er vel de fi nert 
også for data som ikke er nor mal for delt. La 
oss se på et tenkt tall eks em pel, hen tet fra (1): 
Anta at vi har re gist rert an tall da ger på sy ke
hus for 13 pa si en ter med en gitt dia gno se (hhv. 
3, 9, 10, 10, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 27, 38 og 62 da ger). 
Her blir gjen nom snitt et 19 da ger, mens me 
dia  nen blir 13 da ger. Stan dard av vi ket blir 15,8 
da ger, og ned re og øvre kvar til blir hhv. 10 og 
24 da ger. Hvis vi øns ker å es ti me re kost nad 
el ler be hov for per so nell, er gjen nom snitt et 
en mer re le vant stør rel se enn me di a nen. Hvis 
man øns ker å si noe om «ty pisk» lig ge tid for 

en en kelt pa si ent, vil me di a nen kun ne være 
mere re le vant.

Man ser at en kel te for fatt e re bare opp gir 
interkvartilbredden, som her vil være 24 – 10 = 
14 da ger, iste den for å opp gi kvar ti le ne. Dett e 
er mind re in for ma tivt enn å opp gi kvar ti le ne, 
som sam men med me di a nen også gir inn sikt 
i hvor skjev for de lin gen er. I vårt eks em pel ser 
vi at me di a nen på 13 da ger er nær me re ned re 
kvar til på 10 da ger enn øvre kvar til på 24 da
ger, og dett e in di ke rer en høyreskjev for de
ling, lik nen de den som er vist i fi gur 2. I noen 
sam men hen ger kan det være for nuf tig å opp
gi mi ni mums og mak si mums ver di en iste
den for, el ler i til legg til, kvar ti le ne. Men man 
bør være be visst på det fak tum at i mot set
ning til kvar ti le ne så vil av stan den mel lom 
mi ni mum og mak si mum for ven tes å øke med 
ut valgs stør rel sen.

Hva bør rap por te res?
Hvil ke mål bør man opp gi hvis man ikke har 
nor mal for del te data? Et kri te ri um kan være å 
se på hva som er re le vant i den ak tu el le an ven
del sen, som i eks em pe let med lig ge tid. Men 
hva med be skri ven de sta tis tikk for bak
grunns data i en stu die? En kel te fors ke re hev
der at det ge ne relt er feil å opp gi gjen nom
snitt og stan dard av vik når da ta ene ikke er 
nor mal for delt. Dett e er et syns punkt som er 
van ske lig å for sva re. Ikke bare er dis se stør rel
se ne ge ne relt de fi nert for alle ty per for de lin
ger, det er også dis se stør rel se ne som trengs 
for å opp sum me re data i for eks em pel frem
ti di ge me ta ana ly ser. Dett e er en god grunn til 
å rap por te re gjen nom snitt og stan dard av vik 
for ska la va riab ler, også når da ta ene ikke er 
nor mal for delt. Og så kan man opp gi me di an 
og kvar ti ler i til legg der det er re le vant.

Når da ta ene er ka te go ris ke med få ka te go
ri er, for eks em pel med de mu li ge ver di ene 1, 
2, 3 og 4, vil me di an og kvar ti ler være ueg net 
for å be skri ve for de lin gen. Det vil vi kom me 
til ba ke til i nes te ar tik kel i Medisin og tall.

STI AN LY DER SEN
stian.lydersen@ntnu.no
er dr.ing. og pro fes sor i me di sinsk sta tis tikk ved 
 Re gio nalt kunn skaps sen ter for barn og unge – 
 psy kisk hel se og bar ne vern (RKBU MidtNorge)  
ved Institutt for psy kisk hel se, NTNU.
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Fi gur 1  Nor mal for de ling med gjen nom snitt (= me di an), stan dard av vik og kvar ti ler (25 % og 75 %).

Fi gur 2  Høyreskjev for de ling med gjen nom snitt, stan dard av vik, me di an og kvar ti ler (25 % og 75 %).
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FR A LA BO R A TO RI  E T

Utredning av kobalaminstatus

Kobalamin er nødvendig for 
normal cellemetabolisme, 
men mangel på vitaminet kan 
være vanskelig å diagnostisere. 
Det er i dag ingen enighet om 
hva som definerer biokjemisk 
kobalaminmangel, spesielt  
i subklinisk form.

Kobalamin (vitamin B12) blir produsert av 
jordbakterier, og de viktigste kildene i kosthol
det er kjøtt, fisk, skalldyr, egg, melk og melke
produkter. En ordinær diett gir 5 – 7 µg koba
lamin per dag, en vegetardiett med egg og 
melkeprodukter gir < 0,5 µg, mens en vegan
diett ikke gir noe kobalamin. Et daglig inntak 
på mellom 4 og 7 μg er assosiert med adekvat 
kobalaminstatus hos unge voksne. Konsentra
sjonen av kobalamin i morsmelk er avhengig 
av mors status. Den er vanligvis høy de første 
ukene etter fødsel, men reduseres deretter (1).

Forekomsten av kobalaminmangel varierer 
med definisjonen og er angitt  å være på mel
lom 2,5 og 26 % (1). Forekomsten av moderat 
kobalaminmangel er høy hos gravide (2) samt 
hos spedbarn som fullammes (1). Moderat 
kobalaminmangel hos spedbarn er assosiert 
med forsinket utvikling (3), og det er blitt fore
slått å inkludere kobalaminstatus i nyfødt
screeningen (4).

Mesteparten av vitaminet absorberes aktivt 
i terminale ileum, mens 0,5 – 4 % absorberes 
passivt. Frigjøring av kobalamin fra proteiner 
i kosten krever lav pH i magesekken. Etter fri
gjøring bindes kobalamin til transportpro
teinet haptokorrin. Bindingen må brytes av 
pankreasenzymer før opptak. Aktivt opptak i 
terminale ileum krever binding til intrinsisk 
faktor, som produseres i magesekken. Sykdom 
eller bruk av medikamenter som påvirker se
kresjon av magesyre eller pankreasenzymer, 
produksjon og funksjon av intrinsisk faktor 
eller terminale ileum, gir risiko for kobala
minmangel.

Kobalamin er sammen med folat nødven
dig for å omdanne homocystein til metionin, 
som er kroppens viktigste metylgruppedonor. 
Ved mangel på kobalamin eller folat stiger 
homocysteinkonsentrasjonen. Kobalamin er 
også en kofaktor ved omdanning av metyl
malonylkoenzym A til suksinylkoenzym A. 
Mangel på kobalamin fører til økt konsentra
sjon av metylmalonsyre.

Utredning av kobalaminstatus
Måling av serumkobalamin er anbefalt som 
primær utredning av kobalaminstatus, men 
konsentrasjonen kan variere med måleme
tode og påvirkes også av haptokorrinkonsen
trasjon (1).

I tvilstilfeller kan det være aktuelt å analy
sere konsentrasjonen av de metabolske mar
kørene homocystein og metylmalonsyre. Hos 
voksne er homocystein hovedsakelig en folat
markør, mens metylmalonsyre hovedsakelig 
er en kobalaminmarkør. Ved kobalaminman
gel stiger konsentrasjonen av metylmalon
syre, men ettersom begge markørene varierer 
med alder og kjønn og øker ved redusert 
 nyrefunksjon, kan tolkningen være vanskelig 
(1).

Mesteparten av kobalamin i blod er bundet 
til haptokorrin, mens omkring 20 % er bundet 
til det funksjonelt aktive proteinet transkoba
lamin. Analyse av holotranskobalamin måler 
transkobalaminbundet kobalamin, men nyt
teverdien er omdiskutert (1).

Haptokorrinkonsentrasjonen kan være ge
netisk lav og reduseres også under svanger
skap og ved bruk av østrogenholdige medika
menter (ppiller og postmenopausalt til
skudd). Disse pasientene har lave serumkoba
laminverdier, men normale verdier av homo
cystein og metylmalonsyre (1).

Leversykdom, myeloproliferativ sykdom og 
kreft kan øke haptokorrinkonsentrasjonen og 
gi høye serumkobalaminverdier (> 800 
pmol/l) (1). Det er derfor anbefalt å utrede ny
oppstått høy serumkobalaminkonsentrasjon 
som ikke skyldes tilskudd (5).

Hva er adekvat kobalaminstatus?
Studier har påvist økt DNAskade og hypo
metylering ved serumkobalaminkonsentra

sjon < 300 pmol/l (6). Pasienter med verdier 
lavere enn dette bør få diettanbefalinger og 
eventuelt kobalamintilskudd, med mindre 
man mistenker falskt lave verdier på grunn 
av lav haptokorrinkonsentrasjon (1).

Hos gravide er både homocystein og metyl
malonsyrekonsentrasjonen betydelig redu
sert og vanskelig å tolke. I svangerskapsuke 18 
anbefales en serumkobalaminkonsentrasjon 
> 275 pmol/l for å sikre adekvat kobalaminsta
tus hos barnet (2).

Hos barn under 5 år er konsentrasjonen av 
metylmalonsyre ofte høy uavhengig av koba
laminstatus og ikke anbefalt brukt i utrednin
gen. I denne aldersgruppen er homocystein 
en kobalaminmarkør, og en konsentrasjon 
> 6,5 µmol/l tyder på kobalaminmangel (3).
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Grønn sone

Da Kine Jord bak ke fikk tur nus plass i Sel jord, for søk te hun å be stik ke en kom pis til å ta den i ste det.  
Nå job ber hun dag og natt for å be skytt e de om lag 3 000 inn byg ger ne i kom mu nen mot covid-19.

V i er bare noen få mi nut er ut  
i et in ter vju via vi deo kon fe 
ranse på Teams når te le fo nen 
til kom mu ne over le gen rin ger.

– Nei, du, jeg sit er i et møte. 
Sor ry.

Sånn har det vært si den covid19pan de 
mien be gyn te. Hun kun ne knapt av slut e  
en te le fon sam ta le uten at det ring te en ny. 
Det har vært ar beids da ger på 16 – 18 ti mer, fra 
hjem me kon tor, med tre barn som skul le ha 
hjem me sko le og en hel kom mu ne med lit 
un der 3 000 inn byg ge re som skul le ha luft
veis le ge vakt og iso la ter og smit e vern ut styr 
og ved tak med hjem mel i smit e vern lo ven.

Kine Jord bak ke av slut er te le fon sam ta len 
og ven der seg mot skjer men.
– Hva var det jeg sa?

– At du er redd for å være for streng.
– Ja! Og så er jeg redd for å være for 

 slepp hendt. Jeg gjor de en av vei ning og 

tenk te: «OK. Jeg tror jeg kan leve bedre med 
å være for streng enn med å være for slepp
hendt.»

Sel jord kom mu ne var én av fle re te le
marks kom mu ner som be stem te seg for  
å inn fø re ka ran te ne på bud. I en pe ri ode på 
fle re uker måt e alle som reis te fra Oslo, 
Vi ken og and re ste der med mye smit e,  
i ka ran te ne der som de kom til Sel jord. Det 
ser ut til å ha be talt seg: Når vi skri ver mai 
2020, har Sel jord kom mu ne kun hat én 
re gist rert smit et. Og den per so nen bor  
ikke en gang i kom mu nen, han er bare fol ke
re gist rert der, for tel ler Jord bak ke.

– Det kan ha vært … Fa der å det rin ger!
Hun tar te le fo nen, sier kjapt at hun ikke 

kan prate og leg ger på før hun fort set er 
re son ne men tet:

– Det kan ha vært flaks. Det er jo ikke så 
vel dig man ge men nes ker som bor her. Og vi 
vet at vi har hat noen smit e de her, men det 

var da test kri te ri e ne var stren ge re og vi ikke 
kun ne tes te alle med symp to mer.

Før pan de mi en
For ri ge gang vi snak ket sam men, var det 
and re ti der. Det var den før s te hel gen i feb
ruar, det var strå len de vin ter sol og world cup 
i Telemark, og på Gaustablikk høy fjells ho tell 
ble det holdt kurs i akut me di sin. Det var fylt 
med le ger i ull gen ser og ski buk se, unge le ger 
og eld re le ger, kvin ner og menn. De hen tet 
kaf e og frukt fra sam me fat, slo av en prat og 
hånd hils te på hver and re. In gen for søk te å 
måle an tall me ter mel lom hver kurs del ta ker.

De snak ket om væ ret og fø ret og gle det 
seg til ski tur i lun sjen, alle bort set fra  
Kine Jord bak ke. Hun le det Gaustablikkkur
set sam men med Mads Gil bert og had de 
be stemt seg for å la ski være ski (lit kje de lig 
når det var så fint vær) for å snakke med 
Tids skrif tet om sit ny es te fag li ge hjer te barn.
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KINE JORD BAK KE

Født på Bæ rum sy ke hus 1973

Opp vokst på Blom men holm med tre søs ken 
og all tid 1 – 2 hun der

Ung doms ar bei der for Norges Røde Kors  
i det tid li ge re Ju go sla via et er kri gen på 
Bal kan, 1997

Stu der te me di sin ved Royal Col le ge of 
 Surgeons, Dub lin 1997 – 2003

Tur nus plass på Not od den sy ke hus  
og i Sel jord kom mu ne

Job bet i Sel jord kom mu ne si den 2004

Akut over le ge på sy ke hu set Telemark 
2015 – 16

Spe sia list i all menn me di sin

Pro sjekt le der Akut kje den i Telemark  
si den 2016

Kom mu ne over le ge i Sel jord kom mu ne 
si den 2018

Sam bo er med Tor bjørn og mam ma  
til Ma ren, Her man og Nora

De siste åre ne har Kine Jord bak ke vært 
le der for et pro sjekt som skal gi Telemark 
lan dets beste akut kje de. I 2016 be stem te 
Telemark at akut e tje nes ter skul le være et 
satsningsområde, men de slet med å få med 
seg kom mu ne ne. Den job ben gikk til Jord
bak ke, som i til legg til å være kom mu ne
over le ge had de er fa ring fra akut mot ak.

– Jeg tok et år på sy ke hus som en del av 
spe sia li se rin gen. Da så jeg at det var et stort 
gap mel lom inne og ute. De på sy ke hu set vet 
lite om hva som skjer i før s te lin jen, og tror 
– lit for doms fullt noen gan ger – at det ikke 
blir gjort noe sær lig bra. Det var jeg opp tat 
av å gjø re noe med, sier hun.
– Hvor dan så akut kje de ne i Telemark ut før 
det e pro sjek tet be gyn te?

– Vi så at det var vel dig mye va ria sjon.  
Det var ikke noe sy stem. Le ge vak te ne var 
ulikt be man net, ut sty ret var for skjel lig, det 
var for skjel li ge åp nings ti der på le ge kon to 
rene. Det fin nes in gen le ge vakt for skrift som 
sier hvor dan det egent lig skal være.

En sekk, en app, et skje ma
Sy ke hu set Telemark, am bu lan se tje nes ten, 
AMKsen tra len, le ge vak ter, fast le ger, kom mu
ne ne i Telemark og and re ak tø rer har vært 
in vol vert i pro sjek tet. De an sat e i hjem me
tje nes te ne har det vært sær lig vik tig å in vol
ve re. Det er de som ser pa si en ten først.

Ar bei det med å strøm lin je for me pro ses sen 
har git tre hånd fas te end rin ger: en sekk,  
en app og et skje ma. Sek ken er knall rød,  
gis til an sat e i hjem me tje nes ten og in ne hol
der ut styr som gjør at de kan ta vi ta le mål.  
I ap pen fin nes det flyt skje ma er som for tel ler 
hvor dan uli ke pa si en ter skal be hand les –  
et for hjer te pa si en ter, et for slag, og – et er 
pan de mi en – et for covid19. Så er det skje
ma et. Det e skal føl ge pa si en ten og fyl les ut 
for hvert nye stopp pa si en ten tar – hos hjem
me sy ke plei er, på le ge vakt og på sy ke hus.

Mål set in gen er at alle skal få så lik 
 be hand ling som mu lig, uan set hvor de  
er og hvem de blir møt av.

Selv om det er van ske lig å måle nøy ak tig 
hva en god akut kje de er, ser pro sjek tet ut  
til å ha vært vel lyk ket. Så vel lyk ket, fak tisk,  
at det er nevnt i na sjo nal hel se og sy ke hus
plan. En eva lue ring av pro sjek tet vis te blant 
an net at de an sat e i hjem me tje nes ten sat e 
pris på pro sjek tet og føl te seg mer kom pe
ten te nå. Fast le ge ne var lit mer skep tis ke. 
De var red de for mer ar beid.

– Hva sy nes du om at hjem me tje nes ten er de 
som har tat pro sjek tet best imot?

– Jeg sy nes det er utro lig kult. Nå snak ker 
alle sam men på en an nen måte. Hjem me tje
nes ten får be stil le am bu lan se. Det fikk de 
ikke før. Nå bru ker de IS BARkom mu ni ka
sjons mo del len og mel der inn på en struk tu
rert måte.
– Hvem meld te inn før?

– Nei, da måt e de ofte via noen. En ten 
le ge vak ta, el ler den mest er far ne sy ke plei e
ren på vakt. Nå kan en fag ar bei der i hel se 
tjenes ten rin ge inn og be stil le am bu lan se. 
Det er vel dig mor somt.

Hun tar sats.
– Jeg er vel dig opp tat av at alle er like 

vik ti ge og like mye verdt. Man mø ter sta dig 
vekk, ofte i led det et er deg, en slags skep sis 
ned ad. Hvis man har job bet på sy ke hus,  
har man en ten dens til å ten ke at det er der 
pa si en ten bor. Men de bor hjem me. Og de 
som har set dem mest, er hjem me tje nes ten 
og før s te lin jen i kom mu ne ne. De kjen ner 
dem best, så det er vel dig vik tig å in vol ve re 
dem.

Mat pak ker i post kas sa
Det e kan vi si om Kine Jord bak kes mo ti va
sjon for å bli lege: Hun har all tid vært opp
tat av å hjelpe folk. Hun er usik ker på om 
det er en sann het el ler om det har blit det, 
men hun me ner å huske at hun tid lig på 
bar ne sko len put et mat pak ker i post kas sa 
med på skrif ten «Til Af ri ka».

– Jeg skul le red de ver den. Jeg og en ven
nin ne solg te ka ker og had de ba sa rer fra vi 
var bit e små, for di vi skul le red de bar na  
i Af ri ka.

Mo ren var bare 19 år og noen må ne der 
unna å være russ da Kine Jord bak ke ble født. 
Kines far mor re ager te med å kaste ut leie 
boer ne sine og lot den lil le fa mi li en flyt e 
inn hos seg. Der ble de bo en de, i ge ne ra
sjons bo lig på Blom men holm i Sand vi ka.

– I star ten var det mest far mor som opp
dro meg, mens mam ma og pap pa ut dan net 
seg.
– Det kan ikke ha vært let å få barn i så ung 
al der?

– Nei. Men jeg vet ikke om vi snak ket så 
vel dig mye om det. Mam ma sa all tid bare 
«ikke gjør som meg», hum rer Kine Jord bak ke.

De var unge, de tok henne med over alt. 
Kine, eld st av fire søs ken, har vært vant til liv 
og røre helt fra hun var li ten. Kan skje er det 

Alle foto: Brit Eriksen, Foto Telemark

«Jeg tror jeg kan leve bedre 
med å være for streng enn med 
å være for slepp hendt»

«Jeg er vel dig opp tatt av  
at alle er like vik ti ge og like 
mye verdt»



92 5TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  9,  2020;  140

INTERVJU

der for hun har blit, iføl ge både ven ner og 
sam bo er, «eks tremt so si al».

– Jeg var med på alle fes ter. Ikke sånn at 
det var ska de lig, jeg måt e leg ge meg, men 
jeg var all tid med. Når man er ung og har 
barn, slut er man gjer ne ikke å være med 
ven ne ne sine av den grunn, sier hun, og 
hus ker plut se lig en his to rie:

– En gang glem te de meg fak tisk i ho tell 
resep sjo nen da de var på pås ke tur med 
ven ner. De had de sat seg i bel te bil og var  
på vei inn over Hard an ger vid da da de kom 
på: «Å nei! Un gen!».

Hun ler.
– De ven ne ne har vært vik ti ge for meg opp 

gjen nom li vet. Og de er fort sat en sånn god 
ven ne gjeng. Det er fine for bil der.

– Du kan gjø re mye hjem me også
Da hun en de lig kom inn på me di sin stu di et 
som 24år ing, var det Dub lin som ble stu die
ste det. I en pe ri ode måt e hun ha tre som
mer job ber for å dekke sko le pen ge ne. Det 
var det verdt.

Når det er sagt: kom mu ne over le ge i Sel
jord var ald ri pla nen da Kine Jord bak ke 
stu der te, les te og fes tet med stu den ter fra 
mer enn 50 na sjo ner. Hun skul le ut i ver den. 
Hun hus ker fort sat skuf el sen hun kjen te 
da hun fikk tur nus plass i Sel jord.

– Jeg fore slo å be ta le en tur nus le ge på 
Not od den sy ke hus man ge tu sen for å byt e 
tur nus plass med meg. Han had de tur nus  
i Øvre Eiker. Det er hel ler ikke ver dens nav le. 
Og han had de slekt i Sel jord. Men han ville 
ikke byt e, ler hun.

Det er van ske lig å for kla re nøy ak tig hva 
som skjed de, el ler hvor for det snud de. Men 
da hun kjør te med flyt e las set sit på vei til 
Sel jord, run det hun en sving, og rundt der  
lå det et vann.

– Jeg føl te på en måte at jeg had de vært 
her før. Og det var vel dig hyg ge lig her.

Den ene til fel dig he ten tok den and re, slik 
det ofte gjør i li vet. En av de før s te var at hun 
treng te en ny sofa til tur nus bo li gen. Slik 
traf hun på søn nen til han som eide mø bel
bu tik ken i byg da. De ble først ven ner, så 
kjæ res ter og sam bo e re. I dag har de tre barn.

Så fikk hun en sjef, da men som var kom
mu ne le ge før henne, Eli sa beth Swen sen.

– Jeg hus ker at jeg sa til henne: «Jeg skal ut 
og red de ver den. Jeg skal jobbe ute». Hun sa: 
«Det er man ge du kan red de her hjem me 
òg» Det har jeg tenkt mye på. Du kan gjø re 
mye hjem me også.

Grønn sone
Job ben vis te seg å være mer spen nen de  
enn hun trod de.

– Når du bor på en li ten plass, får du 
 mu lig he ten til å stu de re et helt sam funn.  

Du ser alle sjik te ne. Du ser for bin del ser og 
sam men hen ger. Det er vel dig spen nen de 
– selv om pri sen du be ta ler er å ald ri være 
helt kom for ta bel med å gå i jog ge buk se på 
bu tik ken. Som kom mu ne over le ge på en 
li ten plass får du ikke være helt ano nym.

– Nå har jeg vært fast le ge i 15 år. Mine 
pa si en ter kjen ner jeg vel dig godt. Det er så 
ko se lig. Det tar leng re og leng re tid å få dem 
ut av kon to ret, men det er en del av det  
å være fast le ge. I snit va rer mine fast le ge–
pa si entfor hold i syv år. Det er det få and re  
i hel se tje nes ten som kan vise til, tror jeg.

De siste uke ne har alt hand let om å hol de 
covid19smit en unna Sel jord. Det har vært 
mye å finne ut av. Hvor dan skal man skrive 
ut pa si en ter? Hvor dan skal man pas se på at 
man ikke får smit e med inn på sy ke hus, 
el ler fra sy ke hus til sy ke hjem? Hvor dan skal 
man be hand le dø en de pa si en ter i kom mu
nen?

– Vi har fåt på plass mye. Vi er vant til å 
sam ar bei de, blant an net på grunn av akut
kjedeprosjektet, og det e har git oss et for
trinn i Telemark.

Tid lig i pan de mi en reg net Jord bak ke seg 
fram til at kom mu nen kun had de smit e
vern ut styr nok til å hol de i en uke. Det var 
én av man ge grun ner til at de valg te å inn 
føre ka ran te ne på bud. Man gel på ut styr 
føl tes for ut rygt.

– Fø ler du at du har ståt lit ale ne i det?
– Ja. Alle kom mu ne over le ger har det.  

I star ten fikk vi lit kred, for di vi var så flin ke. 
Men når vi be gyn te å inn fø re egne be stem
mel ser – som ka ran te ne på bu det – da fikk  
vi på puk ke len fra fyl kes man nen og Hel se 
direk to ra tet og be skjed om at vi ikke kun ne 
det. Jeg har fint kun net leve med det å hel ler 
være for streng enn for slepp hendt. Men vi 
har ståt vel dig ale ne. Med et enormt an svar! 
Liv og død! Sånn fø les det, sier hun, og leg
ger til:

– Hel dig vis er ikke det e et vel dig far lig 
vi rus. For de al ler fles te går det fint å bli 
smit et av covid19. Li ke vel er det ikke noe 
gøy å føle seg an svar lig for at den ene som 
ikke tål te det, fikk det. El ler for at alle på 
sy ke hjem met ble smit et. Det er et stort 
an svar. Og jeg tror ikke sen tra le myn dig 
heter skjøn ner hvor dan det er å stå i det.

Nå, når Norge har be gynt å åpne opp, er 
ut ford rin gen å hol de tryk ket oppe. Både på 
kon to ret, i kom mu nen og i be folk nin gen. 
Det kan være vri ent å for stå hvor for kom mu
ne over le gen fort sat in sis te rer på at de skal 
sit e hver for seg og ikke kjøpe små godt på 
bu tik ken. Men enn så len ge er de tryg ge  
i sin lil le, grøn ne sone, der in gen er re gi
strert smit et.
– Alt i alt ser det ut til at Sel jord har klart seg 
gan ske bra?

Hun smi ler lurt over Teams.
– Ja. God kom mu ne over le ge, vet du.

IRE NE THORESEN RØ NOLD
irene.thoresen.ronold@tidsskriftet.no

«Når du bor på en li ten plass, 
får du mu lig he ten til å stu de re 
et helt sam funn»
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LEGELIVET

Korona-studentlivet

Akutt digitalisering av undervisningen er på mange  
måter et løft for legeutdanningen. Men tapt praksis- 
læring er en koronakostnad som lett går under radaren.

I pyjamasbukse, med en rykende kopp kaffe i hånden, logger jeg 
meg inn på Zoom-forelesningen. Skjermen fylles av foreleserens 
nybarberte hake sett nedenfra. Jeg er visst den første påloggede 
studenten. En mørkhåret gutt med piercinger entrer skjermbildet 
og peker: «For å dele skjermen trykker du der. Da kommer det sånn 

grønt rundt teksten der oppe, ser du?» Professoren rynker øyenbry-
nene og lener seg nærmere skjermen. «Der ja! Okei, så nå deler jeg 
skjermen? Vi kan jo spørre Victoria. Victoria, ser du skjermen vår? 
Bare svar i chatten.» Jeg skvetter til, og skriver at ja, skjermen deles. 
Far og sønn ser på hverandre og ler. «Ja, jeg får litt hjelp med det 
tekniske, skjønner du, Victoria.» Jeg må smile. Denne interaksjonen 
med underviseren er mer intim enn jeg er vant til.

Koronautbruddet i mars 2020 førte til en omveltning av hver-
dagen for de fleste, med overraskende lærerik nettundervisning.  
Jeg fryder meg over «myke fag», en agenda fylt av etiske diskusjoner, 
kunnskap om samfunnet og faglig refleksjon rundt politikernes 
håndtering av koronasituasjonen. Det fungerer supert på skjerm, 
med 80 studenter. Men all læring kan ikke digitaliseres, noe går tapt 
denne våren. For oss på femte året fjernes den lille praktiske erfarin-
gen vi skulle hatt dette semesteret – morgenvisittene på kreftavde-
lingen, praksisen i samfunnsmedisin, dagene på palliativ avdeling  
hvor de aller sykeste tilbringer livets siste fase, den rettsmedisinske 
likundersøkelsen. Vårt kull skal lære å skrive dødsattest basert på en 
PowerPoint-presentasjon.

«Sjelden kurere, ofte lindre, alltid trøste», står det i Hippokrates ed. 
Disse ordene har stått svart på hvitt i 2 400 år for å minne oss om 
essensen i legegjerningen. Størstedelen av medisinstudiet handler 
om å kurere, om sykdommer og behandling. Men i dette semesteret er 
også lindre og trøste i fokus. Som leger skal vi være der, så pårørende 
kan tillate seg å gå i oppløsning. Vi skal dokumentere og rapportere 
død, drap, barnemishandling. Vi skal trøste de døende. Vi skal tåle det 
utålelige når andre ikke klarer mer. Vi skal ta vanskelige beslutninger 
– når skal cellegiften avsluttes? Og hvordan skal vi huske at personen 
trenger lindring og trøst også mens vi ivrig strever med å kurere 
sykdommen? At en praksis er kort, betyr slett ikke at den er mindre 
viktig. Å treffe pasienter og leger på slagmarken er nødvendig for at  
vi nykommere skal utvikle oss og erfare hvordan man hjelper ved  
å være stødig og trygg i andres kriser. Er det ikke akkurat denne lærin-
gen som skal gjøre meg til lege? I stedet fokuserer vi, som så ofte før, 
på tall og teori – statistikker over femårs overlevelse av tykktarmskreft, 
omregning av morfindoser fra peroral til smertepumpe.

Fra et koronaperspektiv kan jeg forstå hvorfor det virket lurt  
å kutte praksisen. Færre kontakter, færre smittetilfeller. Men jeg er 
redd fakultetet dermed gjør både oss studenter og pasientene en 
bjørnetjeneste.

Et land hvor studentene ikke mister sykehuspraksis under pande-
mien, er Sverige, annerledeslandet i koronakrisen. Mens de fleste 
europeiske samfunn har gått i lockdown, har det svenske samfunnet 
opprettholdt mange funksjoner. Jeg snakket med to medisinstuden-
ter fra Universitetet i Bergen som er på utveksling i Gøteborg. Nina 
og Cecilia forteller at smittevern tas på alvor i Sverige, men uten så 
mange forbud og nedstenginger som i andre land. Medisinstuden-
tene får lytte på barnehjerter, gjennomføre HLR-kurs og ta imot 
pasienter på barneakutten, såfremt ingen har feber eller luftveis-
symptomer. Sykehuset er koronapreget, men alt som må gjennom-
føres, gjennomføres – med antibac, uten håndhilsning. Smittevern-
tiltakene i Sverige er medisinsk begrunnet, ledet av statsepidemio-
log Anders Tegnell, med Folkhälsomyndigheten i ryggen. Tross kri-
tikk og høye dødstall har de svenske styresmaktene stolt på den 
medisinske ekspertisen – som har stolt på svensk ansvarlighet.  
WHO har nevnt Sveriges strategi som noe å lære av i en langvarig 
pandemi. Svenskene kan ende opp med mindre helseangst, høyere 
kronekurs, raskere flokkimmunitet og lavere økonomiske kostnader 
enn de fleste andre land. Nedstenging over tid koster, i form av 
konkurser, arbeidsledighet, kultur- og reiseliv på respirator og men-
tal slitasje gjennom måneder med hjemmekontor, hjemmeskole og 
hjemmebarnehage i de tusen trykkokerhjem. Samt en smittefrykt 
hvor unødig strenge tiltak blant annet har rammet sårbare barn  
og unge (1).

I ettertid skal vi lære av dette. Da må vi legge sammen alle utgif-
tene i regnskapet, også de som ikke frontes av media. Jeg sitter på  
et konkret eksempel – legeutdanningen i Norge ble denne våren 
forringet på akkurat det lille feltet jeg har tilgang til. Fra mitt per-
spektiv som snart lege – og kanskje for mine pasienter – er det en 
pris å betale at jeg i fremtiden skal være faglig usikker på ting jeg 
skulle lært i praksis. Mine svenske kolleger har kommet bedre ut  
av koronakrisen – foreløpig. Men hva med de mange døde på syke-
hjemmene, er det prisen Sverige betaler? Tiden, tallene og ettertan-
ken vil vise hvor klokt det svenske eksperimentet, med tillitsbasert 
smittevern, var. Men at svenskene har vist mot og selvstendighet – 
det skal de ha.

VICTORIA SCHEI
victoria.schei.92@gmail.com
er femteårs medisinstudent ved Universitetet i Bergen.
Foto: Sondre Hansmark

LITTERATUR
1 Statusrapport. Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid19 pandemien. 

Oslo: Bufdir, 2020.  Lest 7.5.2020.

«Vårt kull skal lære å skrive dødsattest basert 
på en PowerPoint-presentasjon»

«Fra mitt perspektiv som snart lege –  
og kanskje for mine pasienter – er det en pris 
å betale at jeg i fremtiden skal være faglig 
usikker på ting jeg skulle lært i praksis»
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SPR ÅKSPALTEN

Ord som kommer og ord som går

Noen ord oppstår ved en misforståelse, 
og noen er døgnfluer.

I medisinen kjenner vi ordet fantom i flere 
sammenhenger. Det kan være fantomsvan-
gerskap, et innbilt svangerskap, eller fantom-
smerter, som er smerter som synes å komme 
fra en amputert kroppsdel. Fra undervisnin-
gen i fødselshjelp husker vi fantomet, ei 
dokke som ble brukt for å vise fosterets 
bevegelse gjennom bekkenkanalen (1).

I ordboka står det at fantom kommer fra 
gresk fantasma ’drømmesyn’, og at det er 
beslektet med ordet fantasi (1). Det er altså 
noe som ikke er helt virkelig. På samme 
måte har vi fantomord, som oppstår for 
eksempel ved feillesning eller sammenblan-
ding (2). Et eksempel er henspeile, som er en 
sammenblanding av henspille på og gjen-
speile (3). Det finnes en rekke slike ord som 
mange bruker, men som ikke står i ordbø-
kene (4). Vanlige eksempler er nitidig i stedet 
for nitid, viderekommende for viderekomne 
(5), forhåndsregel for forholdsregel (6) og 
innkorporere for inkorporere (5). Denne 
gruppa er altså nokså sammensatt. Det kan 
dreie seg om nydanninger som skyldes 
sammenblandinger av ord, slik som hen-
speile, men også det som vil være brudd  
på rettskrivning, som innkorporere.

Ord som forsvinner
Hver dag dukker nye ord opp – og forsvinner 
igjen. De er døgnfluer som tjener en hensikt 
der og da, men som så blir borte. Det finnes 
mange slike eksempler. Hjerneflue ble brukt 
av Johan Sebastian Welhaven (1807 – 73) om 
en ’fiks idé’ (7). Ordet er i grunnen ganske 
godt, men kom ikke ordentlig i bruk. Et 
annet eksempel er gaustadkandidat. Da jeg 
hørte det første gang, trodde jeg det dreide 
seg om en lege som fikk sin spesialistutdan-
ning ved Gaustad sykehus, men slik er det 
ikke. Det handler om en person som er 
’moden for sinnssykeasylet’ – synonymet er 
gaustadgal (8). Det er brukt av Arne Garborg 
(1851 – 1924) og noen få andre, men er nå 
borte. Både hjerneflue og gaustadkandidat  
er eksempler på rariteter som knapt finnes  
i moderne norske ordbøker (7). En variant  
av dette er faguttrykket hapax legomenon, 
som er ord som kan påvises bare ett sted  
i litteraturen (9).

Ord blir borte også fra medisinsk termino-
logi (10). De har tjent sin hensikt i kortere 
eller lengre tid, men så trenger vi dem ikke 
mer. Ord som radesyke, sott, nervefeber og 
feberkrise var viktige i sin tid, men ikke nå.

ERLEND HEM
erlend.hem@medisin.uio.no
er professor dr.med., fagsjef og redaktør for Tids-
skriftets språkspalte.
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Lon Chaney som Operafantomet i stumfilmen fra 1925 med samme navn. Foto: Everett Collection / NTB scanpix
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Den forsvunne paraplyen

JU LIE DID RIK SEN
Tids skrif tet

Det skjer av og til at svamper og andre ting blir glemt igjen i pasienter under operasjoner. En nylig operert pasient ble litt 
engstelig da han hørte på en samtale om dette, gjengitt i Tidsskriftets utgave nr. 23/1912 (Tidsskr Nor Lægeforen 1912; 32: 1027).

Appendicit og en paraply. Efterglemte 
saker. Man (d.v.s. endel publikumer) talte 
om operationer, fortæller «The Medical 
Press» for 13de novbr iaar, og en herre for-
talte en historie om, hvorledes en slurvet 
operatør hadde sydd ind en svamp i et saar. 

En anden herre kunde oplyse, at slikt ikke 
var nogen sjelden hændelse, og en tredje 
mente, at i tilfælde av dødsfald under 
 saadanne omstændigheter vilde doktoren 
bli kjendt skyldig i uagtsomt drap. En liten 
gentleman borte i kroken oplot da sin røst: 
«Jeg skulde ønske m. h. ikke vilde snakke  
om slike ting, – de skræmmer mig jo rent.»

«Hvordan det da?» spurte førstemand  
i konversationen.

«Aa jo, for tre uker siden blev jeg operert 
for appendicit, og netop den morgen hørte 
jeg doktoren snakke om, at han hadde mis-
tet paraplyen sin.»

Illustrasjon: ilbusca/iStock

«Under saadanne omstændig- 
heter vilde doktoren bli kjendt 
skyldig i uagtsomt drap»
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Detaljkunnskap eller overblikk?

SYN NE LOF STAD
synne.lofstad@hotmail.com
Redaksjonssjef i Æsculap

Hvor stor plass allmennpraksis får i studiet er stadig debattert i Æsculap. I 1979 deler fire nyutdannede leger sine tanker rundt 
studiet og hvorfor man sliter med rekruttering til allmennpraksis. Som nyutdannet i 2020 kan undertegnede skrive under på 
mye av dette samme, særlig det om hvor drillet man som student er i avansert behandling av ulcerøs colitt og morbus Crohn, 
uten å ha det minste formening om hvordan man møter en pasient som søker hjelp for diaré for første gang (Æsculap 1979;  
59: 9, 11).

Studiet og unge legers instilling 
til almenpraksis

(…) Rekrutteringa til primærhelsetjenesta  
er for dårlig. Analysene rundt årsaksforhol
dene bak dette, er mangfoldige. Svære øko
nomiske løft rundt etablering av privatprak
sis og almenpraktikerens arbeidssituasjon 
er sjølsagt tungtveienede grunner for at 
nyutdannede leger kvier seg for å søke 
 almenpraksis framfor sykehusmedisin.  
Men noe som ofte savnes i debatten er spørs
mål om de nye legenes faglige motivering 
for å søke almenpraksis er god nok. Spørs
mål til medisinerkull tidlig i studiet viser 
ofte at en stor prosent har planer om å gå 
inn i almenpraksis. Skjer det så noe i løpet 
av studiet som påvirker motivasjonen for 
almenpraksis i negativ retning?

Ja, mener undertegnede, 4 helt ferske 
leger. Vi har alle studert i Oslo, og med 
 bakgrunn i undervisningsopplegget har  
vi gjort oss opp noen tanker. Vi har praktisk 
talt utelukkende blitt undervist av spesialis
ter som sjølsagt på godt og vondt ser alt ut 
fra sin innfallsvinkel.

Det en kanskje kan spørre om, er om det 
er noen rimelig sammenheng mellom den 
vekt det blir lagt på detaljer og den nytten  
vi vil få av disse seinere, evt. når den tid kom
mer, hvor mye vil sitte igjen da.

Rikshospitalet er et sykehus preget av 
sjeldenhetene. Svært få av de pasientene 
som søker primærlege blir henvist til spe
sialsykehus. I tilsammen fem terminer ble  
vi i klinikken drillet i ulcerøs colitt og mor

bus Crohn, slik at de fleste av oss på stående 
fot vil kunne servere behandlingsprinsipper 
for ulike former for fulminante colitter, 
mens svært mange vil klø seg i hodet når  
de for første gang står overfor en akutt diaré 
som må stoppes. Som et eksempel på at en 
rekke vanlige lidelser ikke når oss i studiet 
kan nevnes at på nest siste uketjenestedag  
i studiet, kom det fram at halvparten av en 
gruppe på 10 studenter aldri hadde palpert 
et brokk. Det samme gjalt folkesykdommen 
varicer. Da en velvillig lektor innkalte pasien
ter til neste dag, hadde ryktet bredd seg på 
kullet om at en nå kunne få se brokk og 
varicer, og dette førte til at flere studenter 
fra andre uketjenestgrupper møtte opp.

Eksamensforma slik den er i dag pre mie rer 
for en sto del spesialistkunnskaper.  Sjøsalgt 
er det gunstig å ha fått skikkelig innsikt i en 
spesialitet, men det spørs bare hvor mye av 
detaljene vi vil få nytte av seinere. I kjemi/
biokjemi som har fått mye tid i undervis
ninga, lærte vi en hel del puggstoff. Dette  
er stoff som sikkert vil komme oss til gode 
dersom vi går inn i forskning, og en del har  
vi nok kanskje brukt som grunnlag for forstå
else av enkelte ting i klinikken. Men den store 
vekta som er blitt lagt på disse fagene, synes 
noe underlig når vi sammenholder dette 
med det forsvinnende lite vi vet om f.eks. 
psykiatria minor og skjelett/muskellidelser, 
lidelser som kommer til å oppta en stor del 
av vår tid i almenpraksis.

Vi har i løpet av studiet dessverre en rekke 
ganger konstantert hvordan en del av våre 
undervisere harselerer over uvitenheten til 
innleggende kollegaer når det viser seg at 

innleggelsesdiagnosen har vært uriktig. Det 
som lett glemmes er at sykehusspesialisten 
for det første arbeider med et langt mindre 
felt, og for det andre har et helt annet appa
rat i ryggen når det gjelder undersøkelses
muligheter. Slikt bidrar i alle fall ikke i posi
tiv retning når det gjelder å heve anseelsen 
av almenpraktikeren. Dessuten bidrar det  
til følelsen av at der er «fa’lig» å være enslig 
doktor, for sjelden har vi inntrykk av at 
sykehuskollegaen gir feedback til den uvi
tende i praksis slik at man kan lære av sine 
feil. Møter vi nedsettende bemerkninger fra 
våre autoriteter mange nok ganger, vet vi at 
det setter spor, og dersom en ba studentene 
på et avgangskull om å rangere forskjellige 
spesialiteter, inklusive almenpraksis, er vi 
ikke tvil om utfallet!

Resultatet av alt dette kan så lett bli at vi 
etter studiets avslutning føler almenpraksis 
som noe ukjent. Vi føler angst for almen
praktikerens ansvar. Vi er lært opp i et syke
hussystem, vi kjenner dets rutiner, og de 
hjelpemidlene vi her har i ryggen. Våre 
forbilder har vært sykehusleger, og kanskje 
er vår mening også at det er spesialistene 
som har drevet det til noe i sin karriere.

Hva bør så gjøres for å endre på dette? 
Etter vår mening bør studiet rettes mer mot 
almenpraksis. Sykdomspanorama i almen
praksis må i større grad bli del av pensum. 
Skikkelig obligatorisk uketjeneste i faget 
almenpraksis bør innføres. Derigjennom 
lærer vi almenpraktikerens arbeidsområde 
tidligere å kjenne, almenpraktikeren blir en 
del av våre modeller, og vi får kanskje lære  
å utføre en del enkle praktiske ting også 
(noe studiet ellers mangler). Sykehuslegene 
bør dessuten få en mer bevisst holdning  
i omtalen av almenpraktiserende kollegaer.

«Rekrutteringa til primær- 
helsetjenesta er for dårlig»

«Vi har praktisk talt uteluk- 
kende blitt undervist av 
spesialister som sjølsagt  
på godt og vondt ser alt ut  
fra sin innfallsvinkel»

«Dessuten bidrar det til 
følelsen av at der er «fa’lig»  
å være enslig doktor»
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ANMELDELSER

Psykologiske aspekter 
ved pandemier

Boken gir en bred innføring i de psykolo
giske kreftene som trer inn i forbindelse 
med en pandemi. Målgruppen er helseper
sonell, myndigheter og andre interesserte. 
Boken er utsolgt, men tilgjengelig på Kindle 
for $19,99.

I pandemier spiller befolkningens psyko
logiske reaksjoner en viktig rolle både  

THE PSYCHOLOGY  
OF PANDEMICS
Steven Taylor
Preparing for the next glo-
bal outbreak of infectious 
disease. 178 s. Newcastle 
upon Tyne: Cambridge 
Scholars Publishing, 2019. 
Pris GBP 59  
ISBN 978-1-5275-3959-4

i spredningen og i håndteringen av sykdom
men. Helsemyndighetene har i liten grad 
tatt det på alvor. Dette er forfatterens moti
vasjon for å ha skrevet boken. Den består  
av 12 kapitler og favner bredt, alt fra psyko
logiske behandlingstilnærminger ved helse
angst til konspirasjonsteorier. Forfatteren er 
professor, klinisk psykolog og spesialist på 
helseangst. Han bruker kunnskap fra flere 
fagområder, og boken har en meget omfat
tende litteraturliste.

Folk reagerer forskjellig på psykisk stress 
før og under en pandemi. Noen benekter 
risiko, og andre blir overdrevet bekymret. 
De fleste tåler stress bra. Det psykologiske 
«fotavtrykket» er større og varer lengre enn 
de medisinske følgene etter en pandemi.

Forfatteren anbefaler at det opprettes 
systemer for raskt å identifisere de som er  
i risikosonen eller allerede har utviklet 
betydelig psykisk stress. Han foreslår en 
døgnåpen hjelpetelefon som kan henvise 
videre for de som trenger det. I tillegg bør 
det være lett tilgjengelig informasjon på 
nettsteder om normale og vanlige reaksjo

ner. Han peker på at helsearbeidere blir 
ekstra belastet fordi de utsettes for smitte
fare. De kan bli overarbeidet og utbrent,  
og separert fra familien. Det er derfor viktig 
å trene dem til dette og støtte dem spesielt.

Ifølge forfatteren er det tre ting WHO ikke 
gjør godt nok. For det første: kommunisere 
til publikum under krisen. Ikke bare hva de 
skal gjøre (håndvask osv.), men også hvor
dan de skal håndtere sine hverdagsproble
mer, som å avgjøre om det for eksempel er 
trygt å besøke mor. For det andre: sørge for 
etterlevelse av helserådene (vaksinasjon, 
hygiene og sosial distanse). For det tredje: 
sette søkelys på de psykiske helseutfordrin
gene.

Boken er lettlest og gir en bredere forstå
else for hvilke krefter som er i sving under 
en pandemi. Den gir også enkle og gode råd 
for hvordan vi kan håndtere dem.

EWA NESS
Spesialist i psykiatri
Oslo universitetssykehus

En hjernereise

Mange av oss skulle ønske at vi kjente til den 
enkle veien til endring og bedre vaner hos 
oss selv – og at andre gjorde det samme. Med 
Hjernemysterier ønsker Kværner å gi pro
sjektledere, endringsagenter og konsulenter 
en «hjernereise» slik at leseren skal lære  
«å lede med hjernen». Blir det en reise inn  
i mystiske farvann med nye oppdagelser  
og erkjennelser underveis?

Boken har fem hoveddeler med under

HJERNEMYSTERIER
Kari J. Kværner
Å lede seg selv og andre.  
294 s, ill. Bergen: Fagbokfor-
laget, 2020. Pris NOK 429 
ISBN 978-82-450-2699-3

kapitler. Forfatteren siterer fortløpende  
i teksten og det er en fyldig litteraturliste  
og stikkordsliste til slutt. Layouten er syste
matisk med noen illustrasjoner underveis 
som bidrar til å klargjøre teksten. Hvert 
underkapittel har en kortfattet oppsumme
ring.

Kværners bok er ambisiøs, med stort 
kunnskapsgrunnlag og brede temaer. 
 Omtalen av hjernen og hjernefunksjoner, 
både anatomisk, fysiologisk og psykologisk, 
står seg godt faglig sett. Samtidig presente
rer forfatteren mange teorier om ledelse, 
læring, organisasjonsteori og samspill i et 
presist, men kortfattet språk. Det korthug
gede og omfangsrike innholdet som er  
lagt inn på 294 sider, blir for denne leseren 
også bokens svakhet. Kompleksiteten og 
temaer berøres kun med korte avsnitt, der 
en del utsagn blir stående uten utdypende 
tekst som kunne ledet mot større reflek 
sjon underveis. Det er også lite diskusjon 
omkring de teoriene som er lagt fram, noe 
som savnes spesielt når det er grenseflater 
mot humaniora, der forståelse er viktigere 
enn forklaring.

Det kan være utfordrende å skrive godt 
om ledelse og ledelsesteori, og litteraturen 

strekker seg fra mer eller mindre banale 
populærvitenskapelige artikler preget av 
moteord til omfangsrike lærebøker med 
dyptgående analyser av komplekse teorier. 
Kværner har med sin bok forsøkt å kombi
nere omtale av et utvalgt vitenskapelig 
grunnlag med korte beskrivelser av all
mennmenneskelige opplevelser og erfarin
ger. Dette er prisverdig. Dessverre lanseres 
også noen nyord, som nevroledelse – der 
nevrovitenskap og kunnskap om hjernen 
vektlegges i et ledelsesperspektiv. Faren er  
at slike begreper blir synekdoter som under
vurderer kompleksiteten og det store bildet, 
og dermed egner seg best som reklame for 
en retning innen ledelse. Dette kan også 
plasseres i en reduksjonistisk tradisjon der 
naturvitenskapelig nevrovitenskap domine
rer uten å ta med seg humaniora eller sam
funnsvitenskap.

Hjernemysterier er først og fremst en fakta
bok, og leserens reise inn mot hjernemyste
riene får mange korte stopp der mer rom 
for undring hadde vært ønskelig.

ELISABETH FARBU
Klinikksjef og spesialist i nevrologi,  
Stavanger universitetssjukehus
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MAZDAK TAVOLY
Persistent dyspnea, exercise limitation and impaired 
health-related quality of life in patients surviving 
pulmonary embolism. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 20.5.2020.
Bedømmelseskomité: Menno V. Huisman,  
Leiden University Medical Center, Nederland,  
Marc Righini, Geneva University Hospital, Sveits, 
og Tone Rustøen, Institutt for helse og samfunn, 
Universitetet i Oslo.
Veileder: Waleed Ghanima.

LARA HVIDSTEN
Quality of life in young-onset dementia – the untimely 
diagnosis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 22.5.2020.
Bedømmelseskomité: Sebastian Palmqvist, Lund 
University, Sverige, Frans Boch Waldorff, University 
of Southern Denmark, Danmark, og Toril Dammen, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Hege Kersten, Knut Engedal, Geir Selbæk 
og Torgeir Bruun Wyller.

GEIR AASMUND HJORTHAUG
Effects of inhibition of bone resorption and cyclooxy-
genase on bone and tendon-to-bone healing – Experi-
mental studies of fracture and tendon-to-bone healing 
in the rat. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 26.5.2020.

Bedømmelseskomité: Karl Eriksson, Karolinska 
Institutet, Sverige, Øystein Bjerkestrand Lian, 
Kristiansund sykehus, og Angelika Sorteberg, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Sigbjørn Dimmen, Lars Nordsletten  
og Jan Erik Madsen.

CHARLOTTE GIBBS
Prevalence of congenital long QT syndrome and 
 acquired QT prolongation in a hospital cohort. Utgår 
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.5.2020.
Bedømmelseskomité: Morten Salling Olesen, 
Rigshospitalet, Copenhagen, Danmark, Jan Pål 
 Loennechen, St. Olavs hospital og Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, og Sigrun Halvor-
sen, Universitetet i Oslo.
Veileder: Øystein Lunde Holla.

TOVE TVEITAN BORGEN
Trabecular bone score and vertebral fracture assess- 
ment in patients with fragility fractures. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.5.2020.
Bedømmelseskomité: Kjeld Søballe, Aarhus 
University, Danmark, Trine Elisabeth Finnes, 
Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 
og Elisabeth Qvigstad, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.
Veiledere: Erik Fink Eriksen, Åshild Bjørnerem, 
Lene Bergendal Solberg og Lars Nordsletten.

ANDERS HEIERVANG TENNØE
Cardiac Risk Profiling in Systemic Sclerosis. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.5.2020.
Bedømmelseskomité: Jeska de Vries-Bouwstra, 
Leiden University Hospital, Nederland, Göran Råde-
gran, Lund University, Sverige, og Marte Lie Høivik, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Anna-Maria Hoffmann-Vold, Klaus 
Murbræch og Øyvind Molberg.

KIM VIDAR ÅNONSEN
CYSTIC PANCREATIC LESIONS An observational study  
of patient selection and outcome after surgery. Utgår 
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.5.2020.
Bedømmelseskomité: Bodil Andersson, Lund 
University, Sverige, Roald Flesland Havre, Klinisk 
institutt 1, Universitetet i Bergen, og Jonn Terje 
Geitung, Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo.
Veiledere: Truls Hauge, Trond Buanes, Bjørn Edwin 
og Tone Ikdahl.

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

HEGE KRISTIANSEN
The vulnerable child in an obesogenic environment. 
Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 8.5.2020.
Bedømmelseskomité: Ragnar Grímur Bjarnason, 
University of Iceland, Háskóli Íslands, Island, Ane 
Sofie Kokkvoll, Universitetet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet, og Ansgar Berg, Universitetet 
i Bergen.
Veiledere: Pétur Júlíusson, Robert Bjerknes og 
Mathieu Roelants.

KARL ERIK MÜLLER
Characterisation of Leishmania amino acid permease 
3 (AAP3) coding sequences and flanking regions as a 
target for detection and diagnosis of the leishmaniases. 
Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 29.5.2020.
Bedømmelseskomité: Anja Tatiana Ramstedt 
Jensen, University of Copenhagen, Danmark, Alvaro 
Acosta Serrano, Liverpool School of tropical Medi-
cine, Storbritannia, og Birgitta Åsjø, Universitetet 
i Bergen.
Veiledere: Audun Helge Nerland, Lucile Maria 
Floeter Winter og Juliana Ide Aoki.

HILDEGUNN HØBERG VETTI
New procedures for genetic testing and counselling 
of patients with breast or ovarian cancer. Utgår fra 
Klinisk institutt 2. Disputas 29.5.2020.
Bedømmelseskomité: Marie Stenmark Askmalm, 
Skånes Universitetssjukhus, Sverige, Grethe S. Foss, 
Helsedirektoratet, og Ole-Erik Iversen, Universitetet 
i Bergen.
Veiledere: Cathrine Bjorvatn og Geir Egil Eide.
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ILYA ZYKOV
Old antibiotics as alternative treatment options for 
urinary tract infections caused by ESBL-, AmpC- and 
carbapenemase-producing Escherichia coli. Utgår fra 
Institutt for medisinsk biologi. Disputas 25.5.2020.
Bedømmelseskomité: Thomas Benfield, Hvidovre 
Hospital, Københavns universitet, Danmark, Tho-
mas Tängden, Uppsala universitetssykehus, Sverige, 
og Beate Hennie Garcia, Institutt for farmasi, Det 
helevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 
– Norges arktiske universitet.
Veiledere: Ørjan Samuelsen, Lars Småbrekke og 
Arnfinn Ståle Sundsfjord.

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

KRISTIN URSIN
Spondyloarthritis and the burden of disease in repro-
duction. A prospective study on disease activity and 
fertility from the RevNatus-registry. Utgår fra Institutt 
for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Disputas 
29.5.2020.
Bedømmelseskomité: Bente Glintborg, Copen-
hagen Center for arthritis research (COPECARE), 
Rigshospitalet, Danmark, Anna-Birgitte Aga, 
Oslo universitetssykehus, og Elisabeth Balstad 
Magnussen, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Marianne Wallenius, Stian Lydersen  
og Johan Fredrik Skomsvoll.

UNIVERSITETET  
I TROMSØ
Norges arktiske universitet  
https://uit.no/tavla

INGE JØ RAN HAGEN

Bar ne le ge og av de lings sjef ved Barne- og 
ung doms kli nik ken i Stavanger Inge Jø ran 
Hagen, fødd 15. juni 1973, døydde uventa  
på ar beids plas sen sin man dag 9. mars 2020. 
Kol le gi et står att i sjokk og djup sorg.

Inge vaks opp i Ei ke lands osen i Fusa som 
eld st av tre søs ken. Han stu der te me di sin 
ved Karolinska Institutet i Stock holm i pe ri o-
den 1995 – 2000. Turnustenesta gjen nom før te 
han ved Sen tral sju ke hu set i Ro ga land, og 
kort tid ett er tur nus fekk han as si stent le ge-
stil ling ved Bar ne kli nik ken. I 2009 fekk han 

for pasientar, for eld re og kol le ga er ut før te 
han ar bei det sitt både grun dig og samvits-
fullt. Som LIS-lege sov han med skorne på 
når han had de vakt. For eld re hugsar han 
som ein nær og dyk tig lege. Han såg med-
men nes ka sine og var ein god lyttar. Med 
glimt i auga, lun hu mor og eit stort smil 
vis te han at han var glad i folk. Vi saknar  
dei gode og re flek ter te samtalane med Inge. 
Han var eit klokt men nes ke med eit stort 
hjarte.

Inge sett e si kjæ re Rei dunn og dei fem 
jen te ne sine, Oli via, Sunniva, Iza bel, Car men 
og Re bek ka, høgare enn alt anna. Vi sør ger 
over at dei har mista ein kjær ek te mann  
og far, og vi sør ger over ta pet av ein inderleg 
kjær kol le ga.

Vi ly ser fred over Inge Jø ran Hagen sitt 
min ne.

På veg ne av venar og kol le ga er ved Barne- og 
ung doms kli nik ken ved Stavanger uni ver si tets-
sju ke hus

JO STEIN FØRS VOLL, MAR TI NE GIL JE JAA TUN, 
GUNN AAD LAND, ING VILD MI KAL SEN,  
ANN MA RIT GIL JE

stil ling som over le ge ved nyføddintensiv-
avdelinga. I 2018 vart han til sett som av de-
lings sjef ved Barne- og ung doms kli nik ken.

Livskunstnaren Inge var all tid vel kledd, 
med far ge ri ke skjor ter, vest og tvers over -
sløyfe, for ikkje å gløyme six pen cen, el ler 
pa na ma hatt en i festleg lag. Han tok gjer ne 
med kol le ga er el ler jen te ne sine på tur i sin 
Saab ka brio let. Han var flink med ord, baud 
ofte på anekdotar frå me di sinsk his to rie 
el ler verdshistoria og fann ofte fram eit 
passande dikt til ein festt a le. Sjølv nes ten  
20 år ett er stu die ti da kun ne han slå om til 
stock holms dia lekt når han si ter te gam le 
forelesarar.

Inge var opp tatt av etis ke spørs mål. Han 
had de vidareutdanning i etikk, var eit en ga-
sjert med lem i sju ke hu set sin kli nisk etikk-
ko mi té og bi drog sterkt til etab le rin ga av  
eit barnepalliativt team. Han prak ti ser te  
eit tenande leiarskap, med dia log og sam -
arbeid som vik ti ge verk tøy. Når and re fekk 
blomst re, opp lev de han det som ein si ger. 
Inge skap te ro i av de lin ga vår, og han vis te 
veg for oss and re.

Det var lett å like Inge. Med stor om sorg 

MINNEORD
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ERNST ARNE HØIBY

Vår gode venn og kollega overlege Ernst 
Arne Høiby døde 19. mars, 74 år gammel. 
Han var i mange år en av de tre i teamet fra 
Folkehelseinstituttet som bidro med mikro
biologisk ekspertise for Radiumhospitalets 
pasienter. Arne var en svært godt klinisk 

håndbøker Diagnostikk og behandling av 
infeksjoner hos pasienter med kreft.

Arne var en intellektuell person med 
mange interesser, som språk og historie, 
mat og vin. Han var en mester i å fortelle 
historier som han gjerne delte med oss,  
og vi vil huske hans humoristiske sans.  
Han sørget for korrekt språk og tegnsetting  
i de mange vitenskapelige artiklene han  
var medforfatter av. Arne fulgte med på 
virksomheten vår, og han var stadig innom 
Radiumhospitalet, også helt til det siste.

Våre tanker og vår medfølelse går til hans 
familie. Vi lyser fred over hans minne.

STEIN KVALØY, HARALD HOLTE,  
DAG TORFOSS, ELDBJØRG VORKINN,  
SUNNIVA FAGERÅS RØST, SIGBJØRN  
SMELAND

orientert mikrobiolog. Da Radiumhospitalet 
i 1987 etablerte høydosebehandling med 
autolog stamcellestøtte (HMAS), bidro han 
sterkt til planene for diagnostikk og behand
ling av de alvorlige infeksjonene som opp
står i forbindelse med denne behandlingen. 
Hans bidrag i den tidlige fasen var viktig for 
at dette prosjektet ble gjennomført på en 
god måte. HMAS er fortsatt standardbehand
ling for flere pasientgrupper. På laboratoriet 
delte han raust av sin kunnskap. Med sin 
gode formidlingsevne sørget han for å holde 
sine medarbeidere godt oppdatert i faget.

Arne var opptatt av å forebygge antibio
tika resistens, og han bidro til god antibio
tikapraksis gjennom sine råd og boken 
Antimikrobielle midler: grunnlag for fornuftig 
bruk. Etter fusjonen med Rikshospitalet 
fortsatte han både som doktorgradsveileder 
og som medforfatter av sykehusets lomme

ERNST ARNE HØIBY

Vår kjære kollega og venn, Arne Høiby, døde 
19. mars etter kort tids sykdom. Han ble 74 år 
gammel.

Arne ble utdannet cand.med. ved Universi
tet i Oslo i 1970 og ble spesialist i medisinsk 
mikrobiologi i 1980. Etter turnustjeneste på 
Ringerike sykehus og i Sauda distrikt ble 
han ansatt ved Avdeling for bakteriologi ved 
Statens institutt for folkehelse i 1972 og ble 
her resten av sitt yrkesaktive liv. Med used
vanlig bredde i kunnskap og interesser ble 
Arne en sentral aktør ikke bare ved institut

å trekke til tider ganske uventede linjer og 
hans kritiske sans. Han har vært et forbilde 
og en inspirasjonskilde for mange kolleger 
både i Norge og i utlandet.

Arnes interesser gjaldt ikke bare i fag  
og fagutvikling, de favnet vidt og bredt  
fra historie, språk og musikk til sport (spe
sielt svømming) og vin. Kunnskap om alt 
dette delte han gjerne med oss alle. Som 
kollega og venn har Arne betydd svært mye 
for oss. Han var alltid til stede, alltid villig  
til å høre på oss og alltid villig til å hjelpe.  
Vi er mange som stadig vekk fikk anledning 
til å trekke betydelige veksler på hans brede, 
medisinske kompetanse.

Vi har vært heldige som fikk anledning til 
å bli kjent med ham. Arne vil bli dypt savnet.

Våre tanker går til Anna og resten av fami
lien.

På vegne av kolleger ved Folkehelseinstituttet

DOMINIQUE A. CAUGANT, JØRGEN LASSEN, 
PER SANDVEN, INGEBORG S. AABERGE

tet, men også i den nasjonale faglige mikro
biologiske utviklingen. I brorparten av alle 
sine år ved Folkehelseinstituttet var han 
også med på å lede den løpende mikrobio
logiske tjenesten ved Radiumhospitalet.

I 1980årene opplevde Norge en meningo
kokkepidemi det skulle koste enorm innsats 
å bekjempe. Arne var helt sentral i arbeidet 
med utviklingen av en vaksine. Hans arbeid 
var særlig rettet mot karakterisering av 
meningokokkbakterien og immunrespons 
hos pasienter. Senere bidro han med studier 
av en rekke ulike patogene bakterier, som 
streptokokker, pneumokokker, Legionella, 
miltbrannbakterien, for å nevne noen. Arne 
ble tidlig opptatt av faren med en stadig 
økende antibiotikaresistens og arbeidet mye 
for å forhindre denne skremmende utviklin
gen.

Arne var en entusiastisk og engasjert 
deltaker i en rekke forskningsprosjekter  
og har bidratt i ca. 200 vitenskapelige publi
kasjoner. Han har vært veileder for både 
masterstudenter og doktorgradskandidater. 
Studentene satte stor pris på hans kunn
skaper og evne til å forklare, hans evner til  



934

MINNEORD

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  9,  2020;  140

PER ANDERSEN

En epo ke er over med Per Andersens død, 
17.2.2020, 90 år gam mel. «Nye ge ne ra sjo ner 
le ger og fors ke re tren ger å få vite om og bli 
in spi rert av hans sto re be tyd ning, ikke bare 
som in ter na sjo nalt be rømt hjer ne fors ker, 
men også som utrett e lig og dyk tig for mid ler 
og in spi ra tor», sier Tids skrif tets sjef re dak tør 
Are Bre an.

Per Andersens vir ke spen te fra nev ro fy sio
lo gi ens barn dom i 1950åre ne, da han var 
med å etab le re elek tro fy sio lo gisk kart leg
ging av hjer nens ner ve nett verk, «elektroana
tomi», med lo ka li se ring av in hi bi to ris ke og 
ek si ta to ris ke sy nap ser på ner ve cel le ne, til 
me ka nis mer for læ ring på synapsenivå  
og funk sjo nel le virk nin ger av mo le ky læ re 
end rin ger i nevrotransmitterreseptorer og 
and re mem bran pro tei ner på 2000tal let. 
The Royal Society sier det slik: «… his dis 
coveries shaped our under stand ing of neu
ral cir cuit ry» (1).

Per Os kar Andersen ble født i Oslo 12.1.1930 
og var eld st av fire søs ken. Beg ge for eld re ne 
inn pren tet i ord og gjer ning at kunn skap er 
av gjø ren de, og sør get for at alle bar na fikk 
god ut dan nel se. Per be gyn te på me di sin stu
di et ved Uni ver si te tet i Oslo hvor han som 
prosector mi nor ved Ana to misk in sti tutt ble 
satt til å vei le de and re stu den ter og tok sine 
før s te skritt mot en stor kar rie re i hjer ne
forsk ning.

Pers dok tor grads ar beid ble ut ført ved 
Nev ro fy sio lo gisk la bo ra to ri um, opp rett et 
ved Ana to misk in sti tutt av Bir ger Kaa da  

tutt for me di sins ke ba sal fag) ved Uni ver si
tetet i Oslo. Han ble pro sek tor (før s te ama
nuen sis) i 1963, do sent i 1968 og pro fes sor  
i 1972, til han i 2000 gikk av med pen sjon og 
fikk emeritusstatus. Vik ti ge bi drag fra Pers 
 grup pe hand ler om i) funk sjo nel le ner ve for
bin del ser og nett verk, in klu dert lo ka li sa sjon  
og struk tur av ek si ta to ris ke ner ve ter mi na ler 
i hip po cam pus (2), ii) plas tis ke end rin ger  
i sy nap se nes styr ke, sær lig ak ti vi tets in du sert 
langtidspotensiering (long term potentia
tion, LTP, opp da get av Ter je Lømo i Pers labo
ratorium i 1966) (3–5), og iii) hip po cam pus
ski ve pre pa ra tet til in vitrout forsk ning av 
ner ve cel lers vir ke må te (6), ba sert på Pers 
opp da gel se av at ho ved pro jek sjo ne ne av 
ner ve fib re, the trisynaptic cir cu it, er ord net  
i la mel ler på tvers av hip po cam pus’ leng de
ret ning (7), slik at for bin del se ne kan be va res 
in nen for en tynn trans ver sal ski ve (lon gi tu
di nel le pro jek sjo ner for bin der ski ve ne in 
vivo). Dett e pre pa ra tet er fort satt et sen tralt 
verk tøy i nev ro  fysio lo gi en, og man glem mer 
hvil ken ra di kal idé og ny vin ning det re pre
sen te rer. Langtidspotensiering er nå etab lert 
som grunn lag for læ ring og hu kom mel se  
og tema for et stort forsk nings felt, hvor Per 
had de en le der rol le. Ar bei de ne om ner ve 
forbin del ser er vik ti ge for ut set nin ger for 
blant an net den no bel pris be løn te opp da
gelsen til Ed vard Mo ser og MayBritt Mo ser 
av gitt er cel ler i hip po cam pusre gi o nen. 
Inn sikt fra dis se og and re stu di er med 
 ut gangs punkt hos Per for met ut vik lin gen  
av mo der ne nev ro fy sio lo gi og har blitt 
 stå en de som grunn pi la rer i fag fel tet (1).  
Det er også in ter es sant å lese hans egne 
tan ker om sitt liv som fors ker (8).

På fle re av de opp rin ne li ge pub li ka sjo 
nene var Per Andersen ikke med for fatt er. 
Dett e kan sy nes over ras ken de i dag, men 
ett er tra di sjo nen den gang var ikke grup pe
le der all tid med for fatt er, selv om han had de 
gitt vei led ning og lagt grun nen for forsk
nings ak ti vi te ten og ide ene. Pers le der stil 
had de møns ter fra Jan B. Jansen, med stor 
fri het un der an svar, hvor an sva ret lå i den 
uskrev ne re gel om å bru ke sine ev ner til 
ful le. Re sul ta tet var et en tu si as tisk, krea tivt 
og ega li tært mil jø med stor grad av selv sten
dig het for den en kel te. Sam ti dig sør get Per 
for fo kus på kri tisk tenk ning, sunn skep sis, 
in ten se dis ku sjo ner og krav til kva li tet. Og, 
når Per had de ak sep tert deg som elev og 
med ar bei der, kun ne du reg ne med hans 
ful le støtt e. Eric Kan del (no bel pris vin ner  
i 2000) skri ver: «He was one of the great 

i 1950åre ne, un der in sti tutt be sty rer Jan B. 
Jansens in klu de ren de, frem syn te og fa der
lige åsyn. Bak grun nen i den så kal te Oslo 
skolen i nev ro ana to mi, grunn lagt av Jan B. 
Jansen og Alf Brodal og to ne an gi ven de  
i ut fors kin gen av hjer nens opp byg ning gjen
nom det mes te av det 20. år hund re, gav Per 
en egen til nær ming til å for stå funk sjon. 
Vik tig var Theo dor Blackstads ar bei der om 
ner ve for bin del se ne i hip po cam pus (en del 
av hjer ne bar ken) og hvor dan ner ve ba ne ne 
en der i at skil te so ner. Pers av hand ling var av 
den gam le sko len med en se rie énfor fatt ers
ori gi nal ar tik ler, «Interhippocampal Impul
ses I–IV», pub li sert i Acta Physiologica Scan
dinavica i 1959 – 60. Den har satt møns ter  
for ett er ti den i tolk nin gen av hvor dan elek
tris ke felt brer seg i ner ve ve vet, og i for stå el
sen av kom mu ni ka sjon mel lom uli ke de ler 
av hjer nen.

Ett er dok tor dis pu tas i juni 1960 opp søk te 
Per det in ter na sjo nalt frem ste fors ker mil 
jøet. Med hjelp av Jansen og Brodal fikk han 
inn pass hos Sir John C. Eccles i Au stra lia, 
samt et Ro cke fel ler Fellow ship, og hele 
fa mi li en Andersen fløy til Can ber ra. Det  
ble to for ry ken de år fra 1961 til 1963 –  hel 
 dags eks pe ri men ter med Eccles to gan ger  
i uka fra åtte om mor ge nen til to om natt a, 
og åtte ar tik ler i Nature. Mens Per var der, 
fikk Eccles no bel pri sen for klar leg ging av 
sy nap tis ke me ka nis mer, ba sert på for søk 
ut ført i rygg mar gen. Sam ar bei det med Per 
før te Eccles inn på stu di er av sel ve hjer nen. 
Blant an net vis te de at in hi bi to ris ke sy nap
ser fra kurv cel leak so ner, stra te gisk plas sert 
på cel le le ge me ne til py ra  mide cel ler, kon trol
le rer sig na le ne som går ut av hjer ne bar ken. 
Dett e var før s te gang et in hi bi to risk nev ron 
og dets sy nap ser var iden ti fi sert i hjer nen. 
Re sul ta te ne ble pub li sert i Nature i 1963, og  
i sam me num mer ett er fulgt av en ar tik kel 
av Black stad som vis te de in hi bi to ris ke 
sy nap se ne elek tron  mikro sko pisk. I en ny 
Naturear tik kel se ne re sam me år vis te 
 Andersen og Eccles at et lik nen de prin sipp 
gjel der i lil le hjer nen (et an net om rå de hvor 
Per brak te spiss kom pe tan se fra Oslo). Da  
Per kom hjem i 1963 og holdt se mi nar om 
Can ber raopp hol det, sa han: «Jeg lær te  
mye fy sio lo gi, og så lær te jeg bort en del 
ana  tomi.» Se ne re sa Eccles (til Ro ger A. 
 Ni coll): «Per helped nav i gate me through 
the  foramen mag num!»

Til ba ke i Oslo etab ler te Per sin egen fors
ker grup pe og le det an i opp byg gin gen av 
Nev ro fy sio lo gisk in sti tutt (nå en del av Insti

«Per Andersen avslører hjernen» – 
bilde fra forsiden av Aftenposten 
lørdag aften 9. april 1988, der 
Per Andersen ble intervjuet om 
hukommelse og læring i anledning 
den nye forskningsprisen fra 
Forskningsrådet med fem års 
bevilgning til undersøkelser av 
hukommelsesprosessene. Foto: Tor 
G. Stenersen, Aftenposten, gjengitt 
med tillatelse.
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lea ders of our field and he mentored many 
peo ple who are now con trib ut ing im por
tant ly to brain scien ce. His loss will be felt 
for a long time by many of us.»

Pers smitt en de en tu si as me og om fatt en de 
inn sikt gjor de ham til en ett er trak tet ak tør  
i in ter na sjo na le fora og skaf et ham et stort 
kon takt nett av frem ra gen de hjer ne fors ke re 
over hele ver den. Han had de en vik tig rol le  
i etab le rin gen av det nev ro vi ten ska pe li ge 
forsk nings sam ar bei det i Eu ro pa, blant 
 an net i opp rett el sen av Fed er a tion of Eu ro
pean Neuroscience So ci e ties (FENS), Eu ro
pean Journal of Neuroscience og EUpro
gram. Per var kan skje mer kjent og aner
kjent i ut lan det enn i nors ke forsk nings kret
ser. Selv satt e han enorm pris på å være en 
del av den ver dens om spen nen de «fa mi li en» 
av li ke sin ne de kunn skaps sø ken de. Han 
had de et so si alt hjer te, og sam men med sin 
kone Kari in vi ter te han hjem til seg og til 
hytt a i Hem se dal – el ler til seil tur i en hav 
gåen de båt han had de bygd selv fra bun nen. 
Han tok ver dens frem ste fors ke re med på ski 
og inn vi et dem i nors ke tra di sjo ner. Den ne 
gjest fri he ten satt e sine spor og var in spi re
ren de både for gjes te ne og for Pers egne 
stu den ter, som ble in klu dert i nett ver ket.  
Per ble dør åp ne ren ut i ver den.

Per var nys gjer rig hele li vet. Han gle det 
seg over å opp da ge hvor dan alt er og vir ker, 
og over det hans ele ver fikk til. Han var 
rett skaf en og all tid klar til å stå opp for den 
som ble of er for urett. Per had de også kon
kur ran se in stinkt, og han pas set på å fei re 
suk ses se ne. Når en ar tik kel var ak sep tert, 
kom sher ry glas se ne frem. Det var klart hva 
han for ven tet. Da in sti tutt et flytt et fra Karl 
Jo hans gate til Gau stad i 1990, var in tern kon
kur ran sen å bli først til å få re sul ta ter i de 
nye la bo ra to ri e ne. «Og vi må all tid slå sven
ske ne», sa han, slo ne ve ne kraf tig sam men 
og satt e latt er dø ra på vidt gap. Men han var 

fak tisk glad i sven ske ne, og det var gjen si dig. 
To mas Hökfelt skri ver: «Han var en ovanligt 
fin människa, en bril jant forskare och en 
ka ris ma tisk föreläsare. Han var väldigt ge
nerös mot oss här på KI [Karolinska Institu
tet]. Ställde all tid upp när Sten [Grillner]  
och jag hade våra forskarutbildningskurser. 
Och studenterna älskade honom. Så vi alla 
såg Per som en kär vän.»

Per var et for bil de også når det gjel der  
å po pu la ri se re me di sinsk kunn skap for 
all menn he ten. Han ble kjent for hele Norge 
med sin NRKse rie i 1980 om «Din fan tas tis ke 
hjer ne» i sam ta le med Per Øy vind He rads
tveit. Han var en res surs for me dia og stil te 
vil lig opp som høyt skatt et fore drags hol der  
i man ge uli ke fora.

Man ge aner kjen nel ser ble Per Andersen til 
del, slik som forsk nings pri ser (Anders Jahres 
pris for yng re me di sins ke fors ke re 1967, 
Fridt jof Nansens be løn ning for frem ra gen de 
forsk ning 1972, Forsk nings rå dets pris 1988, 
Fondation Ip sen Neu ro nal Plas tic i ty Pri ze 
1993, Eric K. Fernströms nordiska pris 1995, 
Lundbeckfondens fors ker pris 1996), æres
dok to ra ter (Universität Zürich 1988, Karo
linska Institutet 1998) og inn valg i vi ten
skaps aka de mi er ver den over (Det Nors ke 
VidenskapsAka de mi 1980, Det Kon ge li ge 
Nors ke Videnskabers Selskab 1988, Ac a de mia 
Europaea 1989, Kunglega Vetenskapsakade
mien 1991, Na tio nal Aca de my of Sciences 
1994, The Royal Society 2002). Han var Kom
man dør av Den Kon ge li ge Nors ke St. Olavs 
Orden (1997).

Per var syk mot slutt en av li vet, men fikk 
pleie hjem me, hvor han del te mål ti der og 
mu sikk med Kari, som sto ved hans side  
i 65 år. Per og Kari fikk fire barn og seks 
bar ne barn, som de var vel dig stol te av.

Per var en fe no me nal in spi ra tor og rol le
mo dell. En så en ga sjert, in spi re ren de, djerv 
og vi sjo nær mann er det ikke man ge unt  

å få møte. Vi fikk, og det er vi så uen de lig 
takk nem li ge for. Nå er han bor te, og vi sitt er 
igjen med min ne ne om en stor mann. Per 
var en kjem pe i norsk og in ter na sjo nal vi ten
skap, og han spil te en av gjø ren de rol le i den 
ster ke po si sjo nen Norge har fått in nen for 
hjer ne forsk ning.

Si tat i teks ten uten an gitt kil de er per son 
lige med de lel ser til Jon StormMa thi sen.

På veg ne av Per Andersens ele ver.

LEIF GJER STAD, VI DAR JENSEN,  
IVER ARNE LANG MO EN, TER JE LØMO,  
ED VARD ING JALD MO SER, MAY-BRITT   
MO SER, JO HAN FRE DE RIK STORM, 
JON STORM-MA THI SEN
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Som JOBBSØKER kan du på Legejobber.no  
enkelt søke etter ledige jobber etter 
spesialitet, geografisk område eller  
i fritekst. 

Ønsker du å motta varsel om ledige 
stillinger innefor et bestemt område? 
På Legejobber.no kan du abonnere  
på ledige stillinger.
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annonsen døgnet rundt via legejobber.no.  
Du registrerer nettannonsen og 
papirannonsen samtidig. 
 
 
 
 

16
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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ALLMENNMEDISIN

63

Fastlege
Me søkjer etter tre fastlegar til Time kommune ved  

Kvernaland legesenter. 3. gangs kunngjering. For meir  
informasjon, sjå kommunens heimeside eller Legejobber.no

Søknadsfrist: 22.06.2020
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Fastleger, 100 % stilling x 2

Tinn kommune har to ledige fastlønnede stillinger. For 
fullstendig utlysningstekst, se kommunens hjemmeside. 

Søknadsfrist: 21.06.2020

Lødingen ligger vakkert til ved Vestfjorden og våre 2077  
innbyggere er flinke til å bruke naturen. Alt fra late dager på badestranda  
Bankfjæra, til gode forhold for jakt, fiske og padling. Ta gjerne en tur opp 
på Møysalen - som er kåret til Norges vakreste fjelltur. Men vi har ikke 
bare fantastisk natur. Kommunen har ny barnehage, ny og moderne 
kunstgressbane, ny sykehjemsfløy, og ny 1-10 skole med storsal som 
åpnet til skolestart 2019. 
Lødingen kommune – midt i hjertet av Lofoten og Vesterålen.
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Lødingen legesenter består av tre fastlegehjemler 
og en turnuslege, samt støtteapparat. Legesenteret 
holder til i samme bygning som helsestasjonen,  
psykiatritjenesten, barnevernet, NAV og apotek. Her 
er også kontor for ambulerende jordmor og psykolog. 
Lødingen kommune inngår i interkommunal  
legevaktsordning sammen med Harstad og Kvæfjord.

Vi søker fastlege i fast kommunal stilling. 

For fullstedning utlysningstekst og link til søknads-
skjema, se legejobber.no eller kommunens nettsider. 

Søknadsfrist: 19. juli 2020 

Fastlege
Lødingen kommune

www.bedriftshelsen.no
Bedriftshelsen er regionens ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste, og betjener 
store og små virksomheter med over 40 000 ansatte i alle bransjer. Bedriftshelsen 
er godkjent av Arbeidstilsynet og har seks kontorer i Vestfold og Telemark med 
et komplett tjenestespekter.  Våre kontor ligger på Barkåker, Sandefjord, Larvik, 
Herøya, Rafnes og i Bø.

Lege/bedriftslege
Vi søker etter en lege/bedriftslege, i 100 % fast stilling ved våre kontorer 
i Telemark. Hovedarbeidsoppgaver innen bla forebyggende arbeid, 
helsekontroller/undersøkelser, arbeidsmedisinsk poliklinikk, oppfølging 
av arbeidstakere, kurs, informasjon og rådgivning. Ingen vakt/turnus, 
avspaseringsordning med arbeidstid fra 08.00 til 15.30.

Du er/har:
• Utadvendt
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Strukturert m/gode datakunnskaper
• Selvstendig og systematisk
• Tar egne initiativ/liker utfordringer
• Fleksibel, takler å ha flere baller i luften

Vi kan tilby: Et dynamisk og godt arbeidsmiljø innen et spennende 
fagfelt der du aktivt kan påvirke utviklingen videre. Lønn etter avtale.
For mer informasjon kontakt daglig leder Henning Hegdal - 93 40 85 01

Ønsket oppstart august/september 2020 - Søknad med CV til:
firmapost@bedriftshelsen.no

ARBEIDSMEDISIN
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Vikar for fastlege i privat praksis 
 
Eigersund kommune søker etter vikar for privat- 
praktiserende fastlege i ca. 1 år fra 1.11.2020.

Hjemmelen er i fellespraksis med fire andre leger i 
sentrumsnære lokaler. Listelengde 1000 pasienter. 
Hjemmelen inngår i legevakt. 

Kontaktperson: Kommuneoverlege Bjarne  
Rosenblad tlf. 920 81 879 eller hjemmelsinnehaver 
Carina Lindøe Larsen tel. 934 91 661.

Fullstendig utlysningstekst og elektronisk 
søknadsskjema på www.eigersund.kommune.no 
– Ledig stilling.  

SØKNADSFRIST: 07.07.2020



938 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  9,  2020;  140
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BARNESYKDOMMER F YSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING

Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten
ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på
spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har overordnet
ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er
organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse
Midt-Norge IT  (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og økonomi og Helseplattformen en
del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede virksomheten omfatter ca 22 000
medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8 milliarder kroner.

Fagavdelingen

100 % avtalehjemmel i
barnesykdommer
Da en av våre avtalespesialister innen  fagområdet barnesykdommer
slutter er det ledig 100 % avtalehjemmel. Hjemmelen er lokalisert i
gruppepraksis på Risvollan Medisinske senter i  Trondheim. 
Hjemmelen krever et nært og godt samarbeid med helseforetaket for å
skape balanse og stabilitet innen fagområdet. Avtalespesialisten må
være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot
felles journalsystem.
Kontaktpersoner: Rådgiver Arnt Egil Hasfjord, tlf.  413 22 145, 
rådgiver Karin Bostad, tlf.  412 14 382 eller avtalespesialist 
Andreas Slørdahl, tlf.  957 62 644
Søknadsfrist: 20. august2020

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg finner fullstendig utlysningstekst.
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Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 100 % avtalehjemmel i barnesykdommer 
- lokalisert til Oslo
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 07.07.2020

Lege – arbeidsretta rehabilitering
100 % fast stilling

Det er ulike spesialitetar som kan vera aktuelle for AiR, til dømes 
fysikalsk medisin og rehabilitering, arbeidsmedisin, allmenn- 
medisin, eller andre. Teneste ved AiR – Klinikk er også godkjent 
som institusjonsteneste for legar i spesialisering som allmennlegar.

Vår profesjon:
AiR-klinikk skal med tverrfagleg kompetanse medverka til at 
pasientar med samansette plager og nedsett arbeidsevne får auka 
livskvalitet og arbeidsdeltaking gjennom individuell rettleiing og 
gruppeundervisning. Ofte er det snakk om fysiske eller psykiske 
utfordringar, som regel i ein kombinasjon.

• AiR-klinikk har fire team som består av psykolog/samtale- 
terapeut, lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og idretts- 
pedagog.

• Me har i tillegg eit kartlegging- og vurderingsteam beståande 
av lege, arbeidskonsulent, samtaleterapeut og fysioterapeut.

Som lege bidreg du med din spisskompetanse gjennom klinisk 
praksis, og i tverrfaglege vurderingar saman med dei andre profe- 
sjonane. Du vil også delta i systematisk fagleg utvikling saman med 
medarbeidarane dine, noko som har stor prioritet i klinikken. 

Arbeid- og ansvarsområde:
Medverka til å styrka ressursar og moglegeheiter for personar med 
samansette plager og nedsett arbeidsevne gjennom:

• Individuelle konsultasjonar og rettleiing
• Medisinske vurderingar
• Søknadsvurdering
• Fortløpande journal- og epikrisearbeid
• Undervising
• Tverrfagleg sparring og samarbeid

Faglege kvalifikasjonar:
• God kommunikasjons- og samarbeidsevne
• Blikk for tverrfaglege funksjonsvurderingar
• Interesse for undervising og gruppeprosessar
• Teamspelar som kan gjera andre gode gjennom konstruktiv 

fagleg dialog
• God skriftleg framstillingsevne
• Erfaring med fagområdet er ei føremon, men ikkje eit krav
• Personlege eigenskapar vert lagt vekt på.

Me tilbyr:
• Høve til fagleg utvikling internt i organisasjonen og gjennom 

kurs o.l.
• Høve til å bidra til eit utviklande fagmiljø innan fagfeltet ar-

beidsretta rehabilitering
• Arbeidstid: Kvardagar kl. 08.00-15.30 
• Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår
• Hjelp til å skaffe møblert bustad

Søknadsfrist snarast – me tek søkarar inn til intervju fortløpande 
og avsluttar prosessen når me har funne den rette.

For meir informasjon, kontakt:
klinikkleiar Matias I.S.W. Nielsen, tlf. 35 06 28 00, e-post:  
matias.i.s.w.nielsen@air.no  eller ass. klinikkleiar, Siri Mørch på tlf. 
+47 474 63 408, e-post siri.morch@air.no

Søk på nettsida vår: https://rehabilitering.no/ledigestillingar/
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FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER

ORTOPEDISK KIRURGI

Medisinsk ansvarlig legespesialist
Ønsker du å jobbe med spesialisert rehabilitering?
Vi ser etter deg som er faglig interessert og trygg, fremoverlent 
og som ønsker å bidra til å utvikle senteret videre i tråd med vår 
strategi, visjoner og verdier. Du vil ha det overordnede  
medisinskfaglige ansvaret ved rehabiliteringsenheten. Stillingen 
er på dagtid og hoveddelen av stillingen vil bestå av klinisk arbeid 
i tett tverrfaglig samarbeid med den øvrige klinikken. 

Vi tilbyr
• En spennende arbeidshverdag i et fremoverlent miljø med 

fokus på utvikling og pasientenes rehabiliteringsprosess
• Anledning til å være med å videreutvikle et spennende fag- 

miljø sammen med andre engasjerte og kompetente fag- 
personer.

• Deltakelse i et lederteam med takhøyde og tydelige mål- 
setninger

• God pensjonsordning og konkurransedyktige betingelser
• Fri benyttelse av våre flotte treningsfasiliteter
• Gunstige ordninger med næringsrike og velsmakende måltider

For fullstendig utlysning, se vår nettside eller Legejobber.no.

Søknadsfrist: snarest www. unicare.no

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 20 % avtalehjemmel/ seniorpolitikk i  
gynekologi - lokalisert til Elverum
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 07.07.2020
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Revmakirurgisk/ortopedisk avdeling består av 4  
ortopeder, 1 LIS og 2 anestesileger som utfører elektive 
ekstremitetsoperasjoner innen revmakirurgi og ortopedi. 
Dette innbefatter protesekirurgi i store og små ledd, 
artroskopisk kirurgi, hånd- og fotkirurgi.  
Vår operasjonsavdeling består av 2 topp moderne 
operasjonssaler, skiftestuer og ny postoperativ avdel-
ing er under planlegging. Av sykehusets 14 senger er 8 
forbeholdt ortopediske pasienter.

Vi tilbyr gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger 
gjennom KLP. Sykehuset forutsetter at den som tilsettes 
behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.

Aktuelle søkere vurderes fortløpende.

Opplysninger om stillingene fås fra avdelingsoverlege 
Øystein Skåden på telefon 52 80 50 00.
Les mer om oss på www.hsr.as 

Søknadsfrist: 28. juni 2020

Vi får ledig 6 måneders vikariat som
LIS, ortopedisk kirurgi ID.nr. 708222
100 % stilling fra 01.08. 2020 til 31.01.2021, med  
mulighet for forlengelse

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og område-
sykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø 
innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Divisjon for 
diagnostikk og teknologi (DDT) har ansvaret for avanserte diagnostiske fagområder inn-
enfor bildediagnostikk, patologi, laboratoriemedisin, smittevern og transfusjonstjenest-
er, samt medisinsk teknologi og e-helse/IKT.Divisjonen byr på spennende fagoppgaver 
med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.

Seksjonsleder, patologi

Vi har ledig stilling som seksjonsleder ved seksjon patologi  
spesialister, Nordbyhagen. Stillingen er knyttet til en overlege- 
stilling med rutinediagnostikk i en definert andel av stillingen.  

Seksjonsleder har et helhetlig og enhetlig system- og medisinsk 
faglig ansvar for seksjonen. Seksjonsleder har avdelingsleder som 
sin nærmeste overordnede. Det forventes at seksjonsleder deltar 
i avdelingens ledergruppe og aktivt bidrar til avdelingens utvikling 
innenfor vedtatte rammer og retning. Som en del av foretakets 
lederlinje forventes det også at seksjonsleder bidrar til å oppfylle 
divisjonens og foretakets mål og forventninger.

Vi tilbyr spennende oppgaver innen et fagområde i vekst og ut-
vikling, med god mulighet for lederutvikling. Vi har gode velferd-
stilbud for ansatte. Arbeidsplassen haer sentral beliggenhet i 
landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo.

For fullstendig utlysning og link til søknadsskjema, se vår nettside 
eller Legejobber.no. 

Søknadsfrist:  27. juni Webcruiter id: 4242302795

PATOLOGI
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LEGEJOBBER  Rus og avhengighetsmedisin, Øyesykdommer, Forskjellige stillinger, Vikariat i privat praksis, Diverse annonser

Kontaktperson:
Avdelingsdirektør Per Omdal 
Telefon: 474 63 836.

Helseklage har behov for sakkyndige som bistår oss med  
utredning av medisinske spørsmål på ulike saksområder, spesielt 
pasientskadeområdet og Helfo-området. Stillingsprosent: 20–40%.

Kvalifikasjoner 
• Du må ha autorisasjon som lege i Norge.
• Vi ønsker spesialitet i allmennmedisin i minst en av stillingene. 
• Vi ønsker spesialitet i ortopedi i minst en av stillingene.
• Du må være i klinisk praksis ved siden av jobben i Helseklage. 
• Du bør ha bred klinisk erfaring. 
• Erfaring med, og interesse for, å jobbe i et elektronisk  

saksbehandlingssystem.

Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i en kompetent  
organisasjon, med store muligheter for faglig og personlig  
utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger. Vi 
holder til i flotte, moderne lokaler midt i Bergen sentrum.

For fullstendig utlysningstekst og mer informasjon, se vår nettside 
eller Legejobber.no

Helseklage søker leger i deltidsstillinger  
til vårt team av sakkyndige

Søknadsfrist:
31.07.2020

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

Øyelegevikar
Søker øyelege som er interessert i 50% vikariat til praksis i Trondheim.
Driver hovedsakelig med medisinske tilstander og barn, Samarbeider med
ortoptist og har optiker ansatt. Ønskelig med umiddelbar tiltredelse med
varighet ca 2 måneder med mulighet for forlengelse.
Kontakt: daglig leder Rønnaug Brandser, Tlf: +47 97530064,
rb@midtbyenoyeklinikk.no

DIVERSE ANNONSER

Salg av spesialistpraksis uten driftstilskudd – gynekologi/obstetrikk
Vi holder til i Helsebygget på Bryn senter i nye, lyse og store lokaler. Det er 
kontorfelleskap med tre fastleger, med godt samarbeid. Solopraksisen er 
veldrevet og godt opparbeidet med høy pasienttilgang og gode inntjening-
smuligheter uten avtale/refusjon fra 2010. Nåværende innehaver går av 
med pensjon. Ny innehaver kan overta praksisen 01.01.21. Nærområdet 
(bla. bydelene Østensjø, Bjerke og Alna) har ikke gynekolog med driftsavtale 
i rimelig nærhet. Vi benytter Winmed 3 og Pasient Sky og er velutstyrt med 
ultralyd/Doppler samt elektronisk kolposkop. Fellesugifter, inkl. laboratori-
um og sekretærtjeneste, deles mellom alle legene. Søker må være godkjent 
spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp.  
Skriftlig søknad med CV og referanser kan sendes til: Janette Khoury: epost: 
jakhoury@hotmail.com. Telefon: +47 47335511

ØYESYDOMMER

Overlege i rus- og avhengighetsmedisin
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Enhet for 
avgiftning, Arendal. 

Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmid-
delavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 
døgnenheter, til sammen 73 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike 
team og en forskningsenhet. Avdelingen har ansvar for utredning, 
diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsprob-
lematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet. ARA har 
et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert 
organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger 
arbeidet. Avdelingen prioriterer de ansattes faglige utvikling høyt. 

ARA er godkjent som utdannelsesinstitusjon for lege i spesialisering 
i rus- og avhengighetsmedisin. Overlegestillingen er p.t. ved Enhet 
for avgiftning, Arendal. Stillingen er i dag p.t. på dagtid. Avgift-
ningsenheten avruser for legale og illegale rusmidler, motiverer til 
endring og avklarer videre forløp. Lege m/lisens/autorisasjon kan 
også søke i påvente av ansettelse.

For fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema, se www.sshf.no.

- 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. Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook.

Søknadsfrist: 31.08.2020

RUS OG AVHENGIGHE TSMEDISIN

Helse Sør-Øst RHF søker:

Ledig 100 % avtalehjemmel i generell oftalmologi 
- lokalisert til Drammen
 
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: 
www.helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger

Søknadsfrist: 07.07.2020

FORSKJELLIGE STILLINGER
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Ledige stipendier – legater – fond  LEGEJOBBER

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU)  
utlyser stipend våren 2021

Stipendmidler for inntil 6 måneder kan søkes av leger 
i  allmenn- og samfunnsmedisin som vil gjennomføre et  
forskningsprosjekt med klar tilknytning til primær- 
helsetjenesten eller som vil utforme undervisnings-
bidrag i allmenn- eller samfunnsmedisin. 

Stipendet omfatter per stipendmåned: kr 50.000 i lønns-
midler. Dessuten inntil kr 2.500 i driftsmidler og inntil kr 
4.000 i reisemidler til en reise til veilederens institutt. 
Drifts- og reiseutgifter må legitimeres. 

Stipendiatene forventes å være tilknyttet en  
universitets- eller forskningsenhet i allmenn- og sam-
funnsmedisin ved en  veileder. Ved tildeling følges AFUs 
statutter, som sier følgende:

Stipend skal gis til prosjekter med en klar tilknytning til 
oppgaver innen primærhelsetjenesten. Støtten kan gis 
til forsknings-, undervisnings- og fagutviklingsprosjekter. 
Den skal gi søkeren mulighet å ta fri fra primærmedi-
sinsk praksis for å arbeide med prosjektet i maksimalt 
seks måneder, eventuelt delt på flere perioder. Ved 
tildelingen legges det vekt på at:

1. Søker er uten tidligere forskningserfaring 
2. Prosjektet har høy allmenn- og samfunnsmedisinsk 

relevans
3. Prosjektideen er original 
4. Prosjektet kan gjennomføres innen rammene for 

tildelt tid 
5. Prosjekt har ikke fått eller kan ikke antas å få annen 

finansiering 

https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/
norsk-forening-for-allmennmedisin/Styrets-arbeid/ 
underutvalg/afu-allmennmedisinsk-forskningsutvalg/
elektronisk-soknadsskjema-til-afu-stipend/

Ytterlige informasjon gis ved sekretariatet og de all- 
mennmedisinske instituttene. Søknaden på inntil 6 sider 
(protokoll m/referanser 4 sider, søkerens CV 1 side, 
veiledererklæring 1 side) sendes elektronisk i pdf-format 
via foranstående portal innen 15. september, 2020.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg v/ Tove Rutle
Tlf: 90 78 46 32
E-postadresse: rmrtove@online.no

Søknader som er sendt etter søknadsfristen blir ikke tatt 
i betraktning. 

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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Hver 14. dag snakker vi med norske leger om  
aktuelle problemstillinger og ny forskning.

Stetoskopet finner du der du laster ned podkast.
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SPESIALISTER

›  SpesialisterAnnonsene er tilgjengelige på tidsskriftet.no/ekstra/spesialister
Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no eller 23 10 90 57

Spesialister

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

Smerte-Medisinsk Institutt A/S

Smerte-Medisinsk Institutt 
Norges største multidisiplinære Avtalehjemlete smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosèn klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapeut Sara Maria Allen TENS

Adresse: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo. 
Telefon: 23 33 42 50.
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUSSenter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 
og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 
ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 
egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 
ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 
0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no
E-post: kontakt@incognito.no
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SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Anestesileger med kompetanseområde smertemedisin 
Dr.Med. Tore Hind Fagerlund 
Dr. Wenche Sabel 
Psykiater: Prof. Lars Tanum 
Psykolog: Dr.Psychol Gunnar Rosen 
Fysioterapeut: Sara Maria Allen 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50  –  Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK 
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER 
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40 
Ansvarlig spesialist: Dag Kristen Solberg 
e-post: psykofarmakologi@diakonsyk.no

Vil du annonsere for  
din spesialistpraksis?

Gå til www.legespesialister.no for gratis  
registrering på nett.  

Ønsker du annonse her? Kontakt oss  
på post@legespesialister.no, så hjelper  

vi deg med utforming.





94 5TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR .  9,  2020;  140

AKTUELT I  FORENINGEN

FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

Et his to risk lands sty re mø te

Vi gjen nom før te et godt, di gi talt 
lands sty re mø te ons dag 27. mai. Tek
nik ken fun ger te, alle kom på med lyd 
og bil de, di ri gen te ne holdt av stand, 
de le ga te ne var de batt lyst ne og pre si
dent kje det pas set fort satt.

Lands sty ret tok klo ke be slut nin ger, som ble 
fat et en stem mig. Det e gir gode ram mer for 
sen tral sty rets vi de re ar beid.

En av de før s te sa ke ne på dags or den var 
års rap por ten. Det er for en in gens mel ding  
til lands sty ret om ar bei det som er gjort. Her 
kan lands sty ret et er ly se tema og peke på 
hva som blir vik tig fram over. Hva er gjort 
med kli ma re so lu sjo nen si den for ri ge møte? 
Hvor for ble lå ne ren ten dif e ren si ert? Står 
kva li te ten i spe sia list ut dan nin gen ved lag? 
Sen tral sty ret svar te et er beste evne og tok 
med seg lands sty rets til ba ke mel din ger.

Lov end ringer er en egen kunst art. Det er 
nøye re gu lert hvor dan Le ge for en in gens 
lo ver skal ved tas, og det må gjø res gjen nom 
en møy som me lig pro sess. Først må lov end
rings for slage ne frem mes fire må ne der før 
års mø tet, der et er skal de hø res i hele or ga
ni sa sjo nen, før det kre ves 2/3 fler tall for  
å ved ta de nye lo ve ne. Det e skal være sei ge 
pro ses ser, for di lo ve ne er fø ren de for vårt 
ar beid. Årets lov end rings sa ker var kom pli
ser te, men vik ti ge. Fag ak sens nye lo ver 
treng te jus te rin ger. Det e er et godt eks em
pel på at det er van ske lig å over skue alle 
ef ek ter av en end ret ord lyd i før s te run de. 
Lands sty ret job bet seg godt gjen nom, klar
gjor de in ten sjo ne ne og gjor de de nød ven  
di ge end rin ge ne. Nye be hov for jus te rin ger 
ble over sendt sen tral sty ret for vi de re ar beid. 
Det e vil bli be hand let på nyt kom men de 
lands sty re mø te. Rets hjelps ut val get had de 
fore slåt vik ti ge jus te rin ger av det etab ler te 

re gel set et, som lands sty ret slut et seg til 
uten vi de re de bat.

Le ge for en in gen le ver te et godt regn skap  
i 2019. Bud sjet et for nes te år skal be hand les 
på lands sty re mø tet i de sem ber. Da skal også 
sen tral sty ret le ve re en gjen nom gang av 
for en in gens sam le de øko no mi. Lands sty ret 
øns ker en vur de ring av kontingentforde
lingsmodellen, i til legg til en lang tids plan 
for å gjø re Le ge for en in gens øko no mi mind
re sår bar for sving nin ger i fi nans mar ke de
ne. Det e ar bei det har sen tral sty ret al le re de 
igang sat. Sen tral sty ret vil også kom me til  
ba ke med en ny vur de ring av ren te sat sen  
i lå ne fon det, et er en de bat om opp føl gin
gen av lands sty rets for ri ge ved tak.

Le ge for en in gen har nå lov fes tet et men
nes ke ret ig hets ut valg, og lands sty ret sjø sat e 
sku ta med god vind i sei le ne. Sen tral sty ret vil 
raskt in vi te re til opp nev ning av med lem me
ne, slik at det e vik ti ge ar bei det kan be gyn ne 
1. sep tem ber.

Vi had de en god, di gi tal plat form for 
mø tet. Men det var lit rart å stå der for an 
skjer men og se 170 kjen te fjes på hjem me
kon tor. Smi le ne var der, men lat e ren mang
let. En ga sje men tet var høyt, men in gen 
hør te ap plau sen for de gode inn leg ge ne. 
Pau se ne var der, men akk så en som me. Jeg 
er stolt av gjen nom fø rin gen, kraf ten, for be
re del se ne og kva li te ten på det vi gjor de. Men 
lands sty re mø tet er best med de le ga te ne til 
ste de. Der for skal vi mø tes an sikt til an sikt 
når det er trygt igjen, og da blir gle den des to 
stør re.
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LANDS STY RE MØ TET 2020: – Tu sen takk for inn sat sen

Pre si dent Ma rit Her man sen åp net 
Le ge for en in gens før s te di gi ta le 
lands sty re mø te med å pri se med
lem me nes inn sats un der ko ro na
pan de mi en.

– Vi ru set har pre get oss alle og sat hele 
sam fun net på prø ve. Våre med lem mer har 
gåt for an og vist hel se tje nes ten på sit al ler 
beste. Og det har de gjort gjen nom fag lig 
spiss kom pe tan se, om stil lings ev ne, godt 
sam ar beid og krea ti vi tet, sa pre si den ten.

Le ge for en in gen var tid lig ute med å inn  
fø re strenge re strik sjo ner på egne ar ran ge
men ter. Le ge for en in gens un der for en in ger 
fulg te opp an be fa lin ge ne. Pre si den ten ga 
for en in ge ne hon nør for flek si bi li te ten de 
har vist:

– Dere har bi drat til å hol de ak ti vi te ten  
i for en in gen oppe, men på di gi talt vis. Den ne 
om stil lings ev nen har vært av gjø ren de for  
å hol de hjule ne våre i gang. Nå har tu ren 
kom met til lands sty ret, og til et hel di gi talt 
lands sty re mø te. Det e er his to risk, slo Her
man sen fast.

Må in ves te re i hel se og be red skap
Un der åp nings ta len la Her man sen vekt  
på vik ti ge lær dom mer i for bin del se med 
pan de mi en:

– Eva lue rin gen av myn dig he te nes hånd 
 te ring blir vik tig. Men det blir like vik tig å se 
på hvor dan hel se tje nes ten ble pri ori tert før 
ut brud det. Vi kan al le re de i dag si at vi 
mang let mye og var dår lig for be redt.

Le ge for en in gens krav om å pri ori te re 
hel se høy ere, støt es av be folk nin gen. I en  

ny un der sø kel se fra Kan tar inn tar hel se en 
so le klar før s te plass over sek to rer som bur de 
pri ori te res. Hele 39 pro sent av de spur te 
set er hel se på topp.

– Pan de mi en har vist oss med stor tyng de 
at be red skap kos ter. Men dår lig be red skap 
kos ter enda mer, sa Her man sen.

Mer ak tu el le enn noen gang
Her man sen for tal te i til legg om Le ge for  
en in gens tre sat sings om rå der: Alle tren ger 
fast le gen, tillitsvalgtsatsingen og tid til en god 
lege hver dag. Sat sin ge ne har blit enda vik ti ge
re un der pan de mi en som har sat sy ke hu s 
e ne, kom mu ne ne og fast le ge ne på prø ve.

– Mye ty der på at høs ten blir kre ven de  
for hel se tje nes ten. Det er vårt man dat som 
for en ing å sik re at våre med lem mer har det 
bra på jobb, ikke minst når det stor mer.

Her man sen ga av slut nings vis or det til 
stats mi nis ter Erna Solberg og hel se mi nis ter 
Bent Høie, som i tur ga lands sty ret sin hil sen 
og lan dets le ger hon nør for inn sat sen un der 
pan de mi en. Du kan se de res vi deo hil se ner 
på Le ge for en in gen sin Face bookside.

DA NIEL WÆR NES
daniel.vaernes@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

HISTORISK: Marit Hermansen åpnet foreningens første heldigitale landsstyremøte. Foto: Troy Gulbrandsen/
Legeforeningen

Lov end rin ger i fag ak sen

Be ho vet for end rin ge ne har vist  
seg gjen nom er fa rin ger med ar beid 
i fag ak sen.

Lov end rin ger i fag ak sen ble drøf tet un der 
Le ge for en in gens di gi ta le lands sty re mø te. 

For slage ne om hand let syv be stem mel ser 
som er knyt et til blant an net valg av de le  
ga ter til faglandsrådet, valg ko mi té, fag sty
rets va ra re pre sen tan ter, fag sty rets rol le  
i faglandsrådet og faglandsrådets for mål  
og man dat. Be ho vet for dis se end rin ge ne 
har vist seg gjen nom er fa rin ger med ar beid 
i fag ak sen.

Sen tral sty ret be hand let sa ken i møte  
29. ap ril 2020. Lov end rings for slage ne ble 
vo tert over sam let og en stem mig ved tat. Les 
mer om lov end rin ge ne på legeforeningen.no

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Nytt, of fen sivt ut valg for men nes ke ret tig he ter

DIGITAL VOTERING: Innretningen på det nye menneskeretighetsutvalget, ble vedtat under Legeforeningens 
digitale landsstyremøte. Foto: Troy Gulbrandsen

Le ge for en in gens nye men nes ke ret
tig hets ut valg skal jobbe for å fo re  
byg ge og føl ge opp men nes keret 
 tig hets brudd. Ut val get skal også  
øke for stå el sen for sam men hen gen  
mel lom hel se og menneskerettig 
he ter.

Un der fjor å rets lands sty re mø te ble det ved
tat å opp ret e et men nes ke ret ig hets ut valg. 
Et mid ler ti dig sty re for ut val get ble sat inn  
i sep tem ber 2019, be stå en de av Ma rit Ha lo
nen Chris tian sen (le der), Ben te Brann se ther 
El ling sen, In ger Ma rie Fosse, Kris tin Hov land, 
Ka ta ri na Nord eng og Dra gan Ze ra jic.

Det mid ler ti di ge sty ret avla en rap port  
til sen tral sty ret i ja nu ar. Den ne ble der et er 
sendt på hø ring til for en ings led de ne.  
11 for en ings ledd send te inn hø rings svar.

Mål set ting og man dat
Un der Le ge for en in gens di gi ta le lands sty re
mø te 2020, ble til ba ke mel din ge ne på hvor
dan ut val get bur de inn ret es, dis ku tert. På 
bak grunn av hø rings inn spil le ne, ble det 
for slåt man dat og mål set ing for ut val get:

Ut val gets man dat er å ar bei de med men
nes ke ret ig he ter, sær lig knyt et til hel se og 
le ge virk som het. Mål set in gen er å fo re byg ge 
og føl ge opp men nes ke ret ig hets brudd,  
og å øke for stå el sen for sam men hen gen 
mel lom hel se og men nes ke ret ig he ter.
Ut val get skal også jobbe for å:

For mid le in for ma sjon til le ger, an net 
hel se fag lig per so nell og all menn he ten om 
for hol det mel lom men nes ke ret ig he ter og 
me di sinsk virk som het

Frem me for stå el se for al les ret til grunn
leg gen de hel se tje nes te, med spe si ell vekt  
på sår ba re grup per

Gi ut a lel ser til sa ker fore lagt av Den nors ke 
le ge for en ing

Gjen nom Le ge for en in gen bi dra over for 
nors ke myn dig he ter i sa ker som gjel der 
men nes ke ret ig he ter

Gi ak tiv støt e til le ger og an net hel se fag lig 
per so nell som ut set es for men nes ke ret ig
hets brudd el ler som hind res i å ut ø ve sin 
pro fe sjo nel le virk som het. Slik støt e kan gis  
i form av ut a lel ser el ler opp sø ken de virk
som het til de ste der hvor slike kren kel ser 
fore går

På pe ke og for hind re med virk ning i tor tur 
el ler and re men nes ke ret ig hets brudd ut ført 
av le ger el ler an net me di sinsk per so nell

Sam ar bei de med til sva ren de or ga ni  
sa sjo ner i Norge, og del ta i re le van te fora.

Ut val get skal be stå av le der og fem med
lem mer, samt tre va ra med lem mer i num
me rert rek ke føl ge. Ut val get opp nev nes av 
sen tral sty ret for en pe ri ode på to år og er 
råd gi ven de for sen tral sty ret. Det er for  
en ings led de ne som fore slår med lem mer  
til ut val get. I til legg skal in ter es ser te med
lem mer kun ne mel de seg di rek te.

Den ne inn ret nin gen på ut val get ble det 
vo tert over un der det di gi ta le lands sty re  
mø tet. For slaget ble en stem mig ved tat av 
lands sty ret.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

Ved tekts end rin ger i retts hjelps ord nin gen

Un der Le ge for en in gens di gi ta le 
lands sty re mø te, ble det ved tatt  
en kel te end rin ger i retts hjelpsord
nin gen for med lem mer.

Le ge for en in gen til byr to for mer for ju ri disk 
bi stand. Ho ved for men er bi stand fra Le ge for
en in gens sek re ta ri at. Den and re for men er 
øko no misk støt e til eks tern ju ri disk bi stand 
fra rets hjelps ord nin gen. Det er sist nevn te 
ord ning som re gu le res av ved tek te ne.  

  Rets hjelps ord nin gen sup ple rer og ut vi
der den bistanden som med lem me ne kan få 
fra Le ge for en in gens sek re ta ri at. Rets hjelps
ord nin gen kan yte bi stand der sek re ta ri a tets 
ka pa si tet, kom pe tan se el ler and re for hold 
(for en in gens om døm me, ha bi li tet etc.) til si er 
bi stand av ad vo ka ter uten for sek re ta ri a tet.  

Der som en sak vur de res slik at eks tern 
ju ri disk bi stand er nød ven dig, kan retshjelp
utvalget fat e ved tak om øko no misk støt e 
in nen for en fast sat ram me til ju ri disk bi
stand. 

 Rets hjelps ord nin gen er ikke en for sik

rings ord ning som gir med lem me ne krav på 
støt e, men hvor even tu ell støt e er ba sert på 
kon kre te ved tak av rets hjelps ut val get el ler 
av sen tral sty ret. En søk nad om støt e vur de
res opp mot rets hjelps ord nin gens ved tek ter 
og prak sis, samt Le ge for en in gens øko no mi.

Les alle ved tekts end rin ge ne på  
legeforeningen.no.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Hand lings pla nen for fast le ge ord nin gen:  
– Gode til tak, men fort satt et styk ke igjen

– Det te er en helt nød ven dig hand
lings plan. Den kan bi dra til å snu 
kri sen til op ti mis me og håp. Men 
job ben er langt ifra fer dig. Skal  
re gje rin gen nå må le ne som er satt, 
kre ver det yt ter li ge re øko no misk 
sat sing, sier pre si dent Ma rit Her
man sen.

11. mai la hel se og om sorgs mi nis ter Bent 
Høie frem re gje rin gens hand lings plan for 
all menn le ge tje nes ten. Bak grun nen er at fast
le ge ne over tid har fåt sta dig fle re ar beids
opp ga ver og leng re ar beids da ger uten at 
res sur se ne har fulgt med.

Den økte ar beids meng den skyl des blant 
an net en ald ren de be folk ning, fle re pa si en
ter med sam men sat syk doms bil de, og 
opp ga ve over fø ring fra spe sia list hel se tje nes
ten som føl ge av sam hand lings re for men. 
Ar beids be last nin gen har fåt man ge le ger  
til å vel ge bort fast le ge yr ket, og fle re kom
mu ner sli ter med re krut e ring til fast le ge
ord nin gen. Ut ford rin ge ne er do ku men tert  
i en rek ke eva lue rin ger.

– Fast le ge ord nin gen har vært en suk sess, 
men vi ser at ord nin gen nå er un der press  
og fle re kom mu ner sli ter med å re krut e re.  
Vi tar der for grep for å be hol de le ger som 
ar bei der som fast le ger i dag, sør ge for at  
fle re øns ker å jobbe som fast le ge, og at de  
får brukt kom pe tan sen og kref te ne sine  
på pa si en te ne, sa hel se og om sorgs mi ni 
s te ren. 

Gjen nom slag for vik ti ge til tak
Hand lings pla nen har blit til i dia log mel
lom de par te men tet, Le ge for en in gen, KS og 
Oslo kom mu ne. Må let har vært å kom me 
fram til til tak for å styr ke, ut vik le og be va re 
en fast le ge ord ning som gir pa si en te ne 
all menn le ge tje nes ter av høy kva li tet.

Re gje rin gens hand lings plan de fi ne rer tre 
mål om rå der. Det før s te er en at rak tiv og 
trygg kar rie re vei: Trygg inn gang til fast le ge
yr ket, over kom me lig ar beids be last ning og 
fag lig re le van te opp ga ver. Det and re er god 
kva li tet til alle: Mer sy ste ma tisk kva li tets 
 ar beid og bedre iva re ta gel se av pa si en ter 
med om fat en de be hov. Det tred je mål om  

rå det er en team ba sert frem tid: Fast le ge ne 
skal på sikt lede team ba ser te le ge kon tor 
med an net per so nell.

Hand lings pla nen gjel der for pe ri oden 
2020 – 2024. Den in ne hol der både kort sik ti ge 
til tak som skal inn fø res i lø pet av 2020 og 
2021, men også lang sik ti ge til tak som skal 
inn fø res med et tids per spek tiv på åte til ti 
år. Re gje rin gen har i pla nen for plik tet seg til 
å styr ke ord nin gen med mi ni mum 1,6 mil  
li ar der kro ner i fris ke mid ler, noe som be tyr 
at den to ta le øko no mis ke ram men for fast 
 le ge ord nin gen skal trap pes opp fra 10 mil  
li ar der kro ner per år i dag til 11,6 mil li ar der  
i 2024.

– Vi er gla de for at re gje rin gen har lyt et 
og for plik tet seg til å opp fyl le våre vik tig ste 
til tak. Selv om den øko no mis ke ram men 
re gje rin gen leg ger fram er be ty de lig, er det 
fort sat et styk ke igjen. For kri sen i fast le ge
ord nin gen på går nå, og den es ka le rer dag 
for dag. Mid le ne må der for kom me ras ke re. 
Og skal til ta ke ne gi øns ket ef ekt, må det 
be vil ges enda mer. Først da kan vi være  
helt sik re på at det e mer kes raskt ute  

blant fast le ge ne, sier pre si dent Ma rit Her
man sen.

Grunn til skudd og knekk punkt
Hand lings pla nen pri ori te rer i før s te fase 
sta bi li se ring av fast le ge ord nin gen ved  
å end re og styr ke ba sis fi nan sie rin gen. Med 
det e øns ker re gje rin gen å gjø re det mer 
at rak tivt å bli fast le ge og bi dra til at fær re 
fast le ger vel ger å slut e.

For å sen ke ters ke len for å etab le re seg 
som fast le ge, inn fø res det et grunn til skudd 
som til sva rer ba sis til skud det ved 500 inn
byg ge re på lis ten. Vi de re inn fø res et knekk
punkt på ba sis til skud det ved 1000 lis te pa  
si en ter. Det be tyr at sat sen per lis te pa si ent 
un der knekk punk tet vil være høy ere enn 
sat sen over knekk punk tet. Det e skal over 
tid til ret e leg ge for kor te re lis ter, mer tid til 
pa si en te ne, mind re ar beids be last ning og tid 
til nød ven dig kom pe tan se he ving.

Grunn til skudd for nye fast le ge hjem ler  
og knekk punkt på ba sis til skud det, er vik ti ge 
gjen nom slag for Le ge for en in gen. Hand
lings pla nens inn hold og inn ret ning vi ser  

KOMMENTERER HANDLINGSPLANEN: – Selv om den økonomiske rammen regjeringen legger fram er betydelig, 
er det fortsat et stykke igjen, sier president Marit Hermansen. FOTO: Legeforeningen.
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at re gje rin gen har lyt et til hvil ke til tak 
le ge ne selv me ner vil ha ef ekt. Re gje rin gen 
har i re vi dert na sjo nal bud sjet av sat mid ler 
til å star te med grunn til skudd og knekk
punk al le re de fra 1. mai 2020.

For åre ne 2020 og 2021 har re gje rin gen 
be stemt be vilg nin ge ne, mens for de lin ge ne 
for res ten av plan pe ri oden vil av gjø res et er 
dia log i tre parts sam ar bei det. For 2020 in ne
bæ rer det e 266 mil li o ner i fris ke mid ler  
(33 til grunn til skudd og 233 til knekk punkt). 
I til legg om for de ler re gje rin gen 50 mil li o
ner som opp rin ne lig var av sat til å kom pen
se re fast le ger med sær lig ar beids kre ven de 
lis ter til sy ke hjelps og pen sjons ord nin gen 
for le ger (25 mil li o ner), fond for kva li tets for
bed ring og pa si ent sik ker het (24 mil li o ner), 
og ut vik ling av net ba sert le del ses ut dan
ning (én mil li on kro ner).

Tren ger mer mid ler i før s te fase
Le ge for en in gen me ner at den to ta le øko no
mis ke ram men bur de økes enda mer for  
å sik re tryg ge ram mer for næ rings drift og 
re duk sjon i pa si ent lis ter. Dess uten øns ker 
for en in gen at en stør re del av mid le ne kom
mer i før s te fase. Å sik re det e vil være før s te
pri ori tet i for en in gens ar beid i ti den frem over.

– Til strek ke lig med mid ler tid lig i plan  
pe ri oden er vik tig med tan ke på hvor over
be las tet fast le ge ne er i dag. Det e har vi også 
un der stre ket i vår ut vik lings plan for fast lege 
 ord nin gen som ble lagt frem i 2019. Re gje
rin gens plan er en start, men det trengs en 
yt er li ge re styrkning for å sik re at er far ne 
fast le ger blir og at det opp le ves at rak tivt 
nok for nye le ger å gå inn i ord nin gen. Vi 
har in gen tid å mis te, sier Nils Kris ti an Klev, 
le der i All menn le ge fo re nin gen.

Le ge for en in gen vil frem over jobbe vi de re 
med om rå de ne der le ge nes inn spill til til tak 
ikke er fulgt opp i hand lings pla nen. Et eks
em pel på det e er sen tra le spørs mål knyt et 
til le ge vakt som dess ver re ikke er av klart. 
Re gje rin gen har i ste det be slut et å ned set e 
en eks pert grup pe for å skaf e økt inn sikt  
om le ge vakt ar beid og prø ve ut nye må ter  
å or ga ni se re le ge vakt. Hel ler ikke Le ge for  
en in gens inn spill om en na sjo nal ALISord
ning, som vil sik re alle all menn le ger en 
for ut sig bar og lik vei inn spe sia li se rings 
 lø pet uav hen gig av bo sted, er tat til føl ge  
i hand lings pla nen.

Tak ker med lem me ne og til lits valg te
Pre si dent Ma rit Her man sen tak ker med lem
me ne og de til lits valg te for vik ti ge bi drag  
i ar bei det med hand lings pla nen.

– De res inn sats har vært helt av gjø ren de. 
Med lem me ne har meldt ty de lig ifra om 
ut ford rin ge ne og om til ta ke ne som må til, 
og det har vært fø ren de for våre inn spill til 
pla nen, sier hun og leg ger til:

– Le ge for en in gen vil frem over føl ge ar bei
det med hand lings pla nen tet, og fort set e  
å jobbe for å få gjen nom slag for vår po li tikk 

Hand lings pla nen in ne hol der dis se til ta ke ne:
End re og styr ke ba sis fi nan sie rin gen av fast le ge ord nin gen

Gjen nom gå takst sy ste met for å un der støt e fag lig rik tig prak sis

Øke an tal let ALISav ta ler i kom mu ner med re krut e rings ut ford rin ger

Styr ke ALISkon to re ne

Bedre ar beids de ling og sam hand ling med spe sia list hel se tje nes ten

Av las te fast le ge ne for opp ga ver

Økt inn sikt om le ge vakt ar beid og prø ve ut nye må ter å or ga ni se re le ge vakt

Styr ke sy ke hjelps og pen sjons ord nin gen for le ger og fond for kva li tets for bed ring  
og pa si ent sik ker het

Til ret e leg ge for et hen sikts mes sig an tall LIS1stil lin ger

Bedre kva li te ten på le ge tje nes ter til bru ke re med om fat en de be hov

Inn fø re in tro duk sjons av ta ler

Bedre kva li te ten på all menn le ge tje nes ten og det sy ste ma tis ke ar bei det med kva li tet  
og pa si ent sik ker het

Ska pe en team ba sert fast le ge ord ning

Ut re de grup pe av ta ler for fast le ge kon tor

Leg ge til ret e for nye ar beids verk tøy

Øke bru ken av ekon sul ta sjon

Gi fle re le ger mu lig het til le der ut dan ning

for fast le ge ord nin gen. I den nye fa sen vi  
går inn i, vil vi fort sat tren ge inn sat sen fra 
med lem me ne og de til lits valg te for å kom
me i havn.

GJØ RIL BERGVA
gjoril.bergva@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

ING VILD BJØR GO BERG
ingvild.bjorgo.berg@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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Ko ro na epi de mi en har i stor grad på
vir ket hel se tje nes ten og Le ge for en
in gens med lem mer. Le ge for en in gen 
har ar bei det grun dig og sy ste ma tisk 
opp mot myn dig he ter og me dia for 
å iva re ta med lem me nes in ter es ser  
i den ne al vor li ge si tua sjo nen.

– Le ge for en in gens med lem mer står i front lin
jen mot covid19. I den for bin del se skjøn te vi 
tid lig at det kom til å opp stå en rek ke spørs
mål av fag lig, ju ri disk, po li tisk, og øko no misk 
art, sier ge ne ral sek re tær i Le ge for en in gen, 
Geir Riise.

Der for ble det al le re de 5. mars ned sat en 
in tern covid19ar beids grup pe på tvers av 
Le ge for en in gens sek re ta ri at. Gruppen fikk  
i opp ga ve å ko or di ne re Le ge for en in gens 
ar beid i for bin del se med pan de mi en, i tet 
sam ar beid med for en in gens ad mi nist ra ti ve 
og po li tis ke le del se, her un der yr kes for  
en ings le de re.

Le ge for en in gen be stem te blant an net at 
det ikke skul le gjen nom fø res ar ran ge men
ter med mer enn 50 del ta ke re. Det e ble 
be stemt på et tids punkt der myn dig he te ne 
ope rer te med maks 500 del ta ke re per ar ran
ge ment.

– Grup pens ar beid har vært om fat en de.  
I til legg til å nå ut med in for ma sjon til med
lem mer og un der for en in ger, var det i start
fa sen sær lig vik tig å opp ret e kon takt med 
hel se myn dig he te ne for å få in for ma sjon og 
ikke minst kun ne gi inn spill til be slut nin ger 
som ville be rø re hel se tje nes ten og våre med 
 lem mer, sier Riise.

Møte med hel se myn dig he ter
Et er økt fo kus i me dia på myn dig he te nes 
hånd te ring av ko ro nakri sen, tok Le ge for 
 en in gen 11. mars kon takt med di rek tø ren  
i Hel se di rek to ra tet for et møte. Mø tet ble 
av holdt sam me dag hos hel se di rek tø ren, der 
Le ge for en in gen stil te med pre si dent, vi se
pre si dent og ge ne ral sek re tær. Re sul ta tet ble 
dag li ge mø ter mel lom di rek to ra tet og re le
van te or ga ni sa sjo ner.

– Den svært van ske li ge til gan gen på smit e
vern ut styr og de be kym rin ger det e har ført 
til hos våre med lem mer, har vært et sær lig 
fo kus for Le ge for en in gen. I en tid lig fase var 
in for ma sjo nen om til gang på ut styr be gren
set, og vi var en på dri ver for økt åpen het om 
det e, sier Riise.

And re vik ti ge tema har vært plan leg ging 

Vik tig å iva re ta med lem me nes in ter es ser  
un der ko ro na epi de mi en

av smit e vern og be red skap i kom mu ne ne 
og på sy ke hus, øko no mis ke spørs mål – sær
lig for næ rings dri ven de le ger, og ar beids
rets li ge pro blem stil lin ger.

Fag li ge pro blem stil lin ger
Pan de mi en har med ført en rek ke fag li ge 
pro blem stil lin ger, og Le ge for en in gen har 
bi drat med fag me di sins ke råd blant an net 
til pri ori te ring av hel se hjelp og smit e vern. 
For å sik re ret kom pe tan se i det fag me di
sins ke ar bei det, ble «Le ge for en in gens me di
sins ke råd giv nings grup pe for covid19» 
etab lert.

– Gruppen er or ga ni sert via Le ge for en in
gens fag akse, og be står av res surs per so ner 
fra re le van te fag me di sins ke for en in ger. De 
bi drar med kon kre te og re le van te råd til 
myn dig he te ne, sier Riise.

In for ma sjon til med lem mer
Det har også vært vik tig for Le ge for en in gen 
å gi ty de lig og god in for ma sjon til med lem
me ne un der veis. Der for ble det tid lig i pro
ses sen etab lert en te ma si de for ko ro na vi ru
set på legeforeningen.no. Den ne lig ger godt 
syn lig på for si den. Her lig ger in for ma sjon 
om hver en kelt med lems ret ig he ter og 
plik ter, i til legg til mål ret et in for ma sjon om 
smit e vern og til ret e leg ging på ar beids plas
sen. Man fin ner også «ofte stil te spørs mål» 
med opp da ter te spørs mål og svar knyt et til 
sin yr kes til hø rig het som lege. I til legg in ne
hol der si den vik ti ge sa ker for med lem mer 
– som for eks em pel av lys te kurs, ut vi det  
støtekollegaordning, samt in for ma sjon om 

hvor dan man kan kon tak te Le ge for en in gen.
Le ge for en in gen har også dob let an tall 

te le fon vak ter, som be sva rer hen ven del ser 
fra med lem mer.

Eks tern kom mu ni ka sjon i me dia har vært 
et an net in for ma sjons til tak.

– Det har vært vik tig for Le ge for en in gen  
å være syn li ge i me dia un der ko ro na pan de
mi en. Vi har støt et myn dig he te nes hånd te
ring av kri sen, men også tat til orde i spørs
mål knyt et til smit e vern og hel se per so nells 
sik ker het – i til legg til ka pa si tet i tje nes ten, 
un der stre ker Riise.

Vi de re ar beid
Ar beids grup pens ar beid har ut vik let seg  
i om fang og inn hold et er hvert som si tua
sjo nen har end ret seg. I ti den frem over skal 
sam fun net grad vis gjen åp nes og in for ma
sjon vil fort sat være en sen tral opp ga ve. Her 
vil ko ro nate ma si den på legeforeningen.no 
være av gjø ren de. I til legg skal ar beids grup
pen fort set e å ko or di ne re ar bei det mot 
myn dig he te ne, samt or ga ni se re den fag li ge 
råd giv nin gen.

– Sto re de ler av Le ge for en in gens sek re ta ri at 
del tar i ar bei det med ko ro nasi tua sjo nen. 
Det e er en si tua sjon vi an tar vil vare i god 
tid frem over. Le ge for en in gens covid19 
arbeidsguppe skal i det e ar bei det fort set e  
å ko or di ne re og gi råd, av slut er ge ne ral  
sek re tær Geir Riise.

VIL DE BAUG STØ
vilde.baugsto@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling

NEDSATTE ARBEIDSGRUPPE: – Den svært vanskelige tilgangen på smitevernutstyr, har vært et særlig fokus  
for Legeforeningen, sier generalsekretær Geir Riise. Her fra Legeforeningens digitale landsstyremøte.  
Foto: Troy Gulbrandsen/Legeforeningen
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Fire av ti vil sat se mer på hel se

– 2020 er et unn taks år for hele 
sam fun net, og ko ro na vi ru set har 
ty de lig gjort be ho vet for en sterk 
hel se tje nes te, sier pre si dent Ma rit 
Her man sen.

12. mai la re gje rin gen frem re vi dert na sjo
nal bud sjet for 2020. Kon se kven se ne av 
covid19 og lav ol je pris har snudd norsk 
øko no mi på ho det, noe som in ne bæ rer  
tøf e om pri ori te rin ger.

At det er be hov for en nød ven dig sat sing 
på hel se tje nes ten, gjen spei les i en fersk 
spør re un der sø kel se ut ført av Kan tar på 
veg ne av Le ge for en in gen. Nes ten 40 pro sent 
av be folk nin gen me ner at hel se og om sorg 
må ha re gje rin gens før s te pri ori tet.

– Det er gle de lig at be folk nin gen ran ge rer 
hel se på topp. I lø pet av pan de mi en har 
sy ke hu se ne, kom mu ne ne og fast le ge ne  
på kort tid vist stor om stil lings ev ne, sier 
Her man sen.

Ko ro na pott til sy ke hu se ne
I re vi dert na sjo nal bud sjet fore slår re gje rin
gen å styr ke sy ke hu se ne med 5,5 mil li ar der 
kro ner som føl ge av ko ro na kri sen. En mid
ler ti dig ned set el se av ar beids gi ver av gif ten 
gir også en be spa rel se på rundt 500 mil li o
ner kro ner. Sam let gir det e de re gio na le 
hel se fo re ta ke ne et økt hand lings rom på 
6 mil li ar der kro ner.

– Det e er vel kom ment og sik rer at sy ke  
hu se ne kan dekke økte kost na der og trappe 
opp igjen til mer nor mal drift sam ti dig som 
be red ska pen iva re tas, sier AnneKa rin Rime, 
le der i Over le ge for en in gen.

Le ge for en in gen me ner det e bør mar ke re 
star ten på en nød ven dig sat sing på hel se tje
nes ten frem over.

– Pan de mi en har ty de lig gjort be ho vet av 
lag re for smit e vern og me di sinsk ut styr. Vi 
må også re vur de re hvor dan vi byg ger sy ke
hus i frem ti den, med tan ke på be red skap og 
in ten siv ka pa si tet, sier Rime og understreker:

– Det er også vik tig at av ta le spe sia lis te ne 
får dek ket sine re du ser te inn tek ter som 
føl ge av ko ro na og der med fær re pa si ent
kon sul ta sjo ner.

Prak sis kom pen sa sjon
Re gje rin gens hand lings plan for fast le ge ord
nin gen ble lagt frem da gen før re vi dert na sjo
nal bud sjet og lo ver 1,6 mil li ar der kro ner  
i fris ke mid ler over fire år. I re vi dert na sjo nal
bud sjet er det i til legg mid ler til å star te 
de ler av til ta ke ne al le re de fra 1. mai 2020.

Re gje rin gen fore slår å gi fast le ge ne prak
sis kom pen sa sjon på 80 mil li o ner kro ner. 
Det e skal dekke ut gif te ne knyt et til ko ro na
ka ran te ne og syk dom.

– Det e er en gle de lig av kla ring. Det får 
enor me kon se kven ser når en fast le ge er ute 
av drift i 14 da ger. Nå er det vik tig at alle 
kom mu ner raskt får på plass ru ti ner for 
ut be ta ling av kom pen sa sjon, sier Nils Kris ti an 
Klev, le der i All menn le ge fo re nin gen.

Fredag 29. mai ble det kjent at re gje rin gen 
vil be vil ge 53 mil li o ner kro ner til 100 nye og 
mid ler ti di ge LISstil lin ger.  
Kris tin Utne, le der i Yng re le gers for en ing, er 
vel dig glad for øk nin gen. Hun un der stre ker 
imid ler tid at be ho vet for fle re LISstil lin ger 
er per ma nent.

TOR MARTIN NILSEN
tor.martin.nilsen@legeforeningen.no
Sam funns po li tisk av de ling
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