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Hva etterlatte etter selvmord forteller oss
De fleste etterlatte etter selvmord hos unge 
menn har ikke sett tegn på psykisk sykdom 
før selvmordet. Ofte var selvmordskrisen 
knyttet til relasjoner. Dette kommer frem  
i en kvalitativ studie med 61 dybdeintervjuer 
av etterlatte. Psykisk sykdom er verken en 
tilstrekkelig eller en nødvendig faktor for 
selvmord. Dette bør formidles bedre til 
helsepersonell, politikere og befolkning. 
Hvordan skal helsearbeidere yte god omsorg 
ved fare for selvmord?
SIDE 215, 226, 238

Antidot mot nye antikoagulantia
Blødning kan oppstå hos pasienter som 
bruker direktevirkende orale antikoagule-
rende legemidler. Foruten støttende 
 behandling med oksygen, væskeinfusjon, 
blodtransfusjon og ev. fysisk instrumentell 
hemostase skal det gis enten protrombin-
komplekskonsentrat eller aktivert protrom-
binkomplekskonsentrat. Under særlige 
omstendigheter kan også antidotbehand-
ling med idarusizumab være aktuelt.
SIDE 244

Psykiatri – før, nå og fremover
Psykiatri som fag har lenge vært preget av 
splid mellom ulike sosialpsykiatriske, psyko-
logiske og biomedisinske retninger. Det 
vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget er ofte 
mangelfullt. Kan ny kunnskap fra nevrobio-
logien være til hjelp i det kliniske arbeidet? 
«Påvising av samspillet mellom gener, miljø 
og nervesystem vil kunne forsterke rasjona-
let også for «rent» sosiale og psykoterapeu-
tiske intervensjoner og gi grunnlag for mer 
persontilpasset behandling», skriver en 
psykiater i en kronikk om psykiatriens 
grunnlagsforståelse
SIDE 263

Effektivitets- 
samfunnet
Hvordan vil helsevesenet i Norge anno 2040 se ut? Dette spørs-
målet har firmaet Samfunnsøkonomisk analyse forsøkt å besvare 
på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten ble nylig lagt frem. 
Den skisserer fire ulike scenarioer, bygd på antagelser om enten 
høy eller lav vekst i bruken av henholdsvis helseteknologi og 
 offentlige midler til helse.

Alle de fire scenarioene beskriver en klar vekst i antall syke-
pleiere. For legeyrket, derimot, synes fremtiden å være mer usik-
ker: Behovet for leger i 2040 kan være doblet sammenlignet med  
i dag eller stå nærmest på stedet hvil. Det sistnevnte scenarioet, 
«effektivitetssamfunnet», har som forutsetning at kirurger i stor 
grad erstattes av teknologi samt at alle former for diagnostisering 
primært gjøres av maskiner. Da vil vi trenge relativt sett færre leger 
enn i dag. Interessant nok skisserer det samme scenarioet en tre-
dobling av antallet alternativmedisinere. Dersom digitaliseringen 
og effektiviseringen lykkes fullt ut, er det altså kvakksalverne som 
kan få den aller tryggeste fremtiden i helsevesenet. Det er et helse-
paradoks til ettertanke.
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«Da jeg fikk vite at temaet var selvmord, 
tenkte jeg: Nei, ingenting er meg fjernere.» 
Bettina Krieg, den 36 år gamle Berlin-baserte 
kunstneren som har illustrert forsiden  
av dette nummeret, har jobbet mye med 
temaene liv, kraft og kontroll. «Jeg tok feil.  
I arbeidet med tegningen er det blitt klarere 
for meg hvor nært liv og død henger sam- 
men: Der det er lys, er det skygge. Ser man 
på tegningen, vet man ikke hvor den begyn-
ner og hvor den ender. Ingen streker er like 
– som en seismograf overførte armen og 
hånden min rytmen og bevegelsen til papi-
ret. Er bildet de svarte tusjstrekene som 
skriver seg inn i det hvite papiret? Eller er 
bildet de hvite mellomrommene som tusj-
strekene fremhever?»

Mer av Kriegs kunst finner du her:  
www.bettinakrieg.com
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«Midt i hårdest vin ter»
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Årets in flu en sa har kas tet Stor bri tan nia ut i den vers te 
sy ke hus kri sen på fle re tiår.

In flu en sa en her jer i Eu ro pa – i vin ter som i fore gå en de vint re. 
 Ut brud det her hjem me ser ut til å bli noe mil de re enn fjor å rets og 
do mi ne res av in flu en sa B (1). I Stor bri tan nia, der imot, har på gan gen 
fra pa si en ter med «Aus sie flu», som bri te ne har døpt årets in flu en sa, 
over vel det pri mær hel se tje nes ten og sy ke hu se ne. Akutt mott a ke ne 
har vært over fylt, 5 000 eks tra sen ge plas ser mått e skaff es bare i den 
før s te uken av ja nu ar, og ti tu sen vis av plan lag te kon sul ta sjo ner og 
ope ra sjo ner er kan sel lert (2).

In flu en sa se son gen på den sør li ge halv ku le gir ofte en in di ka sjon på 
hva slags in flu en sa vi rus som et halvt år se ne re vil by på pro ble mer på 
nord li ge re bred de gra der. In flu en sa A(H3N2) før te i 2017 til det  vers te 
 ut brud det i Au stra lia si den pan de mi en i 2009, med uvan lig høye 
døds tall (3). Litt urett fer dig er det li ke vel å leg ge skyl den på au stra -
lierne for årets in flu en sa, all den tid sam me vi rus sir ku ler te i Eu ro pa  
i fjor. Det er kan skje grun nen til at vi i Norge ikke har sett så høyt 
an tall H3N2-vi rus smitt e de i år, da man ge har im mu ni tet fra før (4).

Om kring en mil li ard men nes ker i ver den blir hvert år smitt et av 
in flu en sa (5). Mel lom tre og fem mil li o ner blir al vor lig syke, og en 
halv mil li on dør. De sam funns mes si ge kost na de ne i form av tapt 
pro duk sjon og økt for bruk av hel se tje nes ter er enor me. Det er 
 der for in gen grunn til å ta lett på «van lig» in flu en sa – selv om den  
ikke kan sam men lig nes med en pan de mi. Span ske sy ken i 1918�–�19, 
for ri ge år hund res vers te in flu en sa pan de mi, an slås å ha krevd minst 
50 mil li o ner men nes ke liv (6). Sli ke pan de mi er kan opp stå – som sist 
i 2009 med svi ne in flu en sa en og H1N1-vi ru set – når man ge men nes-
ker blir in fi sert med et nytt vi rus som in gen har im mu ni tet mot.

Fra mars i år vil an satt e i hel se- og so si al sek to ren i Finland som 
job ber med spe si elt ut satt e pa si en ter, bli på lagt å være vak si nert 
mot mes lin ger, kik hos te, vann kop per og in flu en sa (7). Fle re har tatt 
til orde for en lig nen de lov i Norge. At hel se per so nell har full ført 
bar ne vak si na sjons pro gram met, sy nes å være et ri me lig krav. Men 
bør de også vak si ne res mot in flu en sa? Ja, for di dette er den mest 
eff ek ti ve må ten å be skytt e seg selv og pa si en te ne på (8). Norge og de 
fles te and re eu ro pe is ke land føl ger an be  falin ge ne fra Ver dens hel se-
or ga ni sa sjon om år lig vak si ne ring av hel se per so nell. Li ke vel er an de-
len slikt per so nell som fak tisk blir vak si nert, be kym rings fullt lav  
i fle re av dis se lan de ne. Lov end rin ger og på bud er én måte å få opp 
vak si ne del ta gel sen på, like vik tig el ler bed re er det å sat se på and re 

til tak som er vist å være eff ek ti ve: in for ma sjon og på min nel ser, 
opp munt ring til vak si ne ring og lett til gjen ge lig, gra tis vak si ne.

Vin ter kri sen i det bri tis ke hel se ve se net kan for stås på bak grunn  
av un der be man ning, fær re sy ke hus sen ger og sta di ge kutt i hel se bud-
sjett e ne (9). Ar beids for hol de ne i Na tio nal Health Service (NHS) de 
sis te uke ne – som le ger har be skre vet som å jobbe i en krigs so ne – er 
en vik tig på min nel se om at man kan spa re seg til fant. Eff ek ti vi se ring 
og inn spa rin ger er noen gan ger på krevd. Men vi må også ha be red-
skap for og res sur ser til å tak le va ri e ren de pa si ent på gang i uli ke 
års ti der og fra år til år – og eks tra or di næ re om sten dig he ter. I dag 
for flytt er men nes ke ne seg over lan de gren ser og mel lom ver dens  deler 
som ald ri før. Det er ikke van ske lig å se for seg at nye vi rus og nye 
epi de mi er – og pan de mi er – plut se lig kan opp stå og spre seg raskt.

In flu en sa vi rus for and rer seg sta dig, og det er van ske lig å for ut si 
hvil ke som vil do mi ne re kom men de se song. Dett e gjør ut vik ling av 
in flu en sa vak si ner ut ford ren de. Noen år lyk kes man godt, and re år  
er ikke vak si nen som til bys like god. Beskyttelsen av årets vak si ne 
mot in flu en sa A(H3N2) er for eks em pel re la tivt lav (4). Det må sat ses 
glo balt på ut vik ling av nye og bed re me to der for im mu ni se ring mot 
in flu en sa. Sam ti dig må inn sat sen for å få be folk nin gen til å be skytt e 
seg mot smitt e fort sett e. Hel se myn dig he te ne i Stor bri tan nia har  
i fle re år kjørt kam pan jen «Catch it. Bin it. Kill it.» på ra dio og TV  
i vin ter må ne de ne (10). Hen sik ten er å min ne folk på at den bes te 
må ten å unn gå å smitt e and re med in flu en sa på er å la være å nyse 
på and re, ha god hånd hy gie ne og å hol de seg hjem me hvis man  
er syk. Mer kunn skap om hvem som ram mes spe si elt hardt av in flu-
en sa og hvor for dis se blir så syke, er også nød ven dig. I så måte er 
over våk ning av in flu en sa pa si en ter inn lagt i in ten siv av de lin ger, noe 
som star tet i 2016 i regi av Norsk in ten siv re gis ter, et vik tig til tak (4).

«If I were a wise man, I would do my part» he ter det i sis te vers  
av In the bleak mid win ter, kå ret til «Best Christ mas Ca rol» i 2008 (11). 
In flu en sa en er en år lig på min nel se om be tyd nin gen av fore byg -
gende ar beid og til strek ke li ge re ser ver i hel se ve senet. Bud sjett og 
be man ning må plan leg ges slik at vi står best mu lig rus tet til å hånd-
te re in flu en sa og and re smitt som me syk dom mer «midt i hårdest 
vin ter», som vi syn ger på norsk. Og så må vi huske å vak si ne re oss.

KARI TVEI TO
(f. 1975) er lege, ph.d. og me di sinsk re dak tør i Tids skrif tet.
Foto: Ei nar Nilsen

Eng elsk over set tel se på tidsskriftet.no
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CRISPR – en revolusjon innen genteknologi?
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I 2015 ble CRISPR-metoden kåret til årets biotekno- 
logiske nyvinning. Tre år senere har teknikken for alvor 
tatt steget fra laboratoriebenken til klinikken.

Bioteknologiloven tillater i dag begrenset forskning på overflødige, 
befruktede egg etter assistert befruktning. Det er ulovlig å gjøre 
endringer i genomet, og cellene skal destrueres etter 14 dager i kul-
tur. Et flertall i Bioteknologirådet vil åpne for genomredigering  
i befruktede egg, men regjeringen har så langt opprettholdt forbudet 
mot forskning som kan føre til arvelige genetiske endringer (1, 2).

Sekvenseringen av det humane genomet var et gjennombrudd for 
kartleggingen av genetiske årsaker til sykdom. For å forstå genenes 
funksjon modifiseres disse i cellelinjer og modellorganismer. Ved  
å kombinere en uspesifikk nuklease, et enzym som kutter i DNA, 
med et protein som gjenkjenner spesifikke DNA-sekvenser, kunne 
man indusere genomendringer i eukaryote celler. I 2012 ble CRISPR-
metoden etablert som en teknikk for genomredigering (3).

CRISPR er et bakterielt forsvarssystem mot virusangrep. Navnet er 
en forkortelse for Clustered regularly interspaced short palindromic 
repeats, et mønster av små, gjentagende DNA-segmenter. Mellom 
DNA-segmentene ligger virus-DNA fra tidligere virusangrep. CRISPR, 
sammen med virus-DNA, gjenkjenner DNA fra nye virusangrep og 
styrer nukleasen Cas9 til å klippe det i biter og slik terminere angre-
pet. Gjennombruddet i 2012 viste hvordan CRISPR-systemet kunne 
overstyres til å modifisere DNA (3). Dette gjør man ved å designe  
RNA komplementært til sekvensen der man ønsker at Cas9 skal 
kutte. Cellen vil reparere et indusert DNA-brudd, men det vil ofte 
føre til inaktivering av proteinet genet koder for. Kuttet kan også 
utnyttes til å sette inn nye DNA-biter.

CRISPR-metoden kan modifisere flere gener samtidig. Teknikken 
kan benyttes i alle typer celler – inkludert menneskeembryo. Den 
kan benyttes ved sykdommer der celler kan hentes ut, modifiseres 
og tilbakeføres der man forventer størst fremgang. Leger i Kina og 
USA fikk i 2016 godkjent genterapi med CRISPR i kreftbehandling der 
pasienters immunceller modifiseres for lettere å kunne gjenkjenne 
og bekjempe kreftceller (4).

Ved sykdom der celler ikke kan hentes ut, er det mer komplisert.  
I 2013 ble det, i humane stamceller, brukt CRISPR til å utføre en vel-
lykket korrigering av genfeilen som forårsaker cystisk fibrose (5). 

Men veien fra korrigert gen til friske organer er lang. Det er gjort 
flere forsøk for å korrigere dystrofin, genet som skyldes Duchennes 
muskeldystrofi, i mus. Injeksjon av virus med RNA og komponen-
tene som trengs for å aktivere Cas9, viste uttrykk av dystrofin  
i muskler kort tid etter injisering (6, 7). Felles for cystisk fibrose og 
Duchennes muskeldystrofi er at det er utfordrende å levere friske 
DNA-kopier til cellene. I tillegg vil det forårsake irreversible endrin-
ger i DNA, noe som er etisk betenkelig.

Helt nylig ble det, tross etiske betenkeligheter, utført et slikt for-
søk: En pasient med Hunters sykdom ble det første «genomredi-
gerte» mennesket (8). Sykdommen skyldes et defekt nedbrytnings-
enzym for karbohydrater. Legene benyttet seg av virus og intravenøs 
terapi for å levere korrigert DNA-sekvens sammen med RNA. Målet 
er at DNA-sekvensen integreres i genomet under kontroll av en sterk 
promotor som sørger for enzymproduksjon. Endringen er irrever-
sibel, men ikke arvelig. Virker behandlingen, kan det gi håp til unge 
mennesker som ikke har utviklet skader av sykdommen.

Med CRISPR-teknologi kan man endre DNA i kjønnsceller og  
i embryoer. Dette er svært kontroversielt, men i 2015 kom den første 
studien med CRISPR-redigert genom i menneskeembryo (9). For-
målet var å redigere genet som forårsaker den arvelige blodsykdom-
men betatalassemi. Studien var lite vellykket, med både manglende 
positive resultater og utilsiktede DNA-feil. Forskere gikk samlet ut og 
advarte mot denne typen genomredigering. Sommeren 2017 kom en 
lignende studie som var teknisk mer vellykket. Her ble CRISPR brukt 
til å korrigere MYBPC3-mutasjonen som oftest forårsaker kardiomyo-
pati (10). Akkurat hvor vellykket studien var rent teknisk, debatteres 
fremdeles (11).

Med CRISPR er det knyttet stor optimisme til muligheter for 
 behandling av alvorlig sykdom. Samtidig kommer ønsket om  
å kurere sykdom i konflikt med etiske retningslinjer og, i Norge, 
med gjeldende lovverk. Det er etiske spørsmål knyttet til å forårsake 
irreversible DNA-endringer hos mennesker og, ikke minst, i embryo. 
At CRISPR ikke er så spesifikk som man først trodde, øker alvorlig-
hetsgraden av de etiske problemstillingene. Forskningen er global, 
og den vil utfordre etikken og lovverket her i Norge. Utfordringen 
bør møtes med kunnskap, etisk refleksjon og debatt.

RUTH HALSNE
ruth@halsne.net
(1978) er postdoktor ved Oslo universitetssykehus og fast medarbeider i Tids-
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Det er ikke alltid lett å se tegnene på selvmordsfare hos 
unge menn.

Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn er en kvalitativ 
studie med 61 nære pårørende og venners erfaringer etter selvmord 
hos ti unge menn (1). I artikkelen diskuteres det om fremtidens 
handlingsplaner for selvmordsforebygging bør ha et bredere per-
spektiv enn dagens sykdomsmodell.

De etterlatte i studien vurderte ofte at faren for selvmord hos 
mennene var liten, på grunn av deres tilsynelatende høye mestrings-
evne og fravær av tegn på alvorlig psykisk lidelse. Flere av de avdøde 
hadde hatt relasjonskonflikter forut for selvmordet, men de etter-
latte hadde trodd at det var innenfor vedkommendes mestrings-
evne. Disse funnene er viktige, fordi det ofte hevdes at psykisk lidelse 
er en utløsende årsak hos ca. 90 % av dem som tar sitt liv (2). De 
etterlatte mente at denne rådende oppfatningen, kombinert med 
avdødes mestrende fasade, bidro til at de selv overså andre tegn på 
selvmordsfare (1).

Forebygging av selvmord har vært et viktig satsingsområde for 
myndighetene i de senere år (3). Men på tross av omfattende tiltak 
har det vært lite endring i tallet på dem som tar sitt eget liv (1). 
Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014�–�2017 
(3) vektlegger en objektiv kunnskapsbasert tilnærming og tilrår at 
det gjøres standardiserte vurderinger av selvmordsrisiko. Spørs-
målet er om den kvantitative forskningstradisjonen har dominert 
selvmordsforskningen så mye at det har gått på bekostning av å 
forstå hvilken mening selvmordsatferden har for den enkelte (4). 
Subjektorientert forskning, som blant annet har oppmerksomhet  
på eksistensielle, relasjonelle og sosiokulturelle forhold, kan gi oss 
en annen kunnskap om mulige risikofaktorer (5). Men betydningen 
av å vektlegge mer kontekstuelle forhold, og ikke forklare selvmord 
med psykisk sykdom alene, er også påpekt i handlingsplanen (3).

Den biomedisinske sykdomsmodellen har tradisjonelt hatt stor 
prestisje og blir ofte knyttet til kunnskapsbasert kvantitativ forsk-
ning. Målet er å få presise og robuste behandlingsmodeller. Selv om 
det finnes mye kunnskap fra kvantitativ forskning om risikofaktorer 
som kan påvirke selvmordsatferd, har vi fortsatt for lite kunnskap 
om prosessen forut og hva som fører til at en selvmordshandling 
skjer (6).

Én måte å komme videre på er tilføre kunnskap fra kvalitative 
forskningstradisjoner og «gå til saken selv», ved å innhente erfarin-
ger fra personer med selvmordsatferd eller deres pårørende.

Historisk har rollen som etterlatt vært lite påaktet i forskning  
og faglitteratur (7). Å innhente kunnskap fra de etterlatte bidrar til  
å inkludere bruker- og erfaringskompetanse i kunnskapsgrunnla-
get, i tråd med tiltak nr. 27 i handlingsplanen (3, s. 40). Der presiseres 
det at man ønsker at brukererfaring og erfaringskompetanse skal 
inngå i forskning om forebygging av selvmord. De etterlattes subjek-
tive fortellinger kan bidra til en kontekstuell og relasjonell forståelse 
av selvmordsatferd.

De etterlatte i Rasmussen & Dieseruds studie påpekte at «uregel-
messigheter, små ting» kan gi unge menn en uopprettelig neder-
lagsfølelse på tross av tilsynelatende høy mestringsevne, og at dette 
er viktig kunnskap for helsearbeidere og pårørende. Et annet viktig 
funn var at ingen av de unge mennene hadde søkt hjelp forut for 
selvmordet (1). Tilsvarende er vist i studier der man har intervjuet 
personer etter selvmordsforsøk. Avgjørelsen ble tatt alene og ikke 
kommunisert til noen, verken pårørende, venner eller helseperso-
nell (8). Disse funnene gir nyttig kunnskap for å forstå hvor vanske-
lig det kan være for de involverte å tolke og forstå utviklingen av en 
mulig selvmordsatferd. Dette kan være ekstra utfordrende i de tilfel-
lene der relasjonelle konflikter bidrar til å trigge slik atferd (1, 8). 
Fagutdannede i psykisk helsearbeid, helsesøstre og psykologer kan 
være viktige samarbeidspartnere for fastlegen i det forebyggende 
psykososiale arbeidet. Men også etterlatte og pårørende med ulike 
brukererfaringer kan bidra, noe også handlingsplanen påpeker 
nytten av (3).

Kvalitative forskningsmetoder kan utfylle den kvantitative selv-
mordsforskningen (9). Den kvalitative tilnærmingen har fortrinn 
når det gjelder å forstå personens erfaringer, opplevelser, meninger, 
motiver, holdninger og sosiale interaksjoner i en gitt kontekst.  
Å utforske meningsinnholdet hos de involverte kan bidra til at vi 
forstår mer av selvmordsatferd, hvordan selvmordsatferd blir tolket 
og forstått og hvilke holdninger de berørte blir møtt med.

LISBET BORGE
lisbet.borge@vid.no
(f. 1952) er dr.philos., klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og førsteamanuen-
sis og studieansvarlig for videreutdanning i psykisk helsearbeid ved VID Viten-
skapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet, Oslo.
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▼ Fiasp «Novo Nordisk» 
Insulinanalog, hurtigvirkende. ATC-nr.: A10A B05
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i hetteglass 100 enheter/ml: 1  ml inneh.: Insulin aspart 
100 enheter (E) tilsv. 3,5 mg, fenol, metakresol, glyserol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, 
argininhydroklorid, nikotinamid (vitamin B3), saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), 
vann til injeksjonsvæsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin aspart 
100 enheter (E) tilsv. 3,5 mg, fenol, metakresol, glyserol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, 
argininhydroklorid, nikotinamid (vitamin B3), saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), 
vann til injeksjonsvæsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin aspart 
100 enheter (E) tilsv. 3,5 mg, fenol, metakresol, glyserol, sinkacetat, dinatriumfosfatdihydrat, 
argininhydroklorid, nikotinamid (vitamin B3), saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), 
vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne. Dosering: Måltidsinsulin til s.c. 
administrering rett før måltid (0-2  minutter før), med mulighet for administrering opptil 
20 minutter etter at måltidet startet. Ved s.c. injeksjon skal preparatet brukes i kombinasjon 
med middels langtidsvirkende eller langtidsvirkende insulinpreparat, gitt minst 1 gang daglig. 
I et basalbolus-behandlingsregime kan ca. 50% av behovet dekkes av Fiasp og resten med 
et middels langtidsvirkende eller langtidsvirkende insulinpreparat. Dosen er individuell, 
og fastsettes i overensstemmelse med pasientens behov. Totalt daglig insulinbehov kan 
variere, og er vanligvis 0,5-1,0  E/kg/dag. Kontroll av blodglukoseverdier og justering av 
insulindose anbefales for optimal glykemisk kontroll. Dosejustering kan være nødvendig 
ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold eller ved sykdom. Virkningstid varierer etter dose, 
injeksjonssted, blodgjennomstrømning, temperatur og fysisk aktivitetsnivå. Overgang 
fra andre insulinpreparater: 1 enhet av Fiasp tilsv. 1  internasjonal enhet humaninsulin 
eller 1  enhet av andre hurtigvirkende insulinanaloger. Streng glukosekontroll anbefales i 
overgangsperioden, og i de første påfølgende ukene ved skifte fra andre måltidsinsuliner. 
Overgang fra annet måltidsinsulin kan gjøres enhet for enhet. Skifte til Fiasp fra insulin av 
annen type, annet merke eller fra annen tilvirker, må foregå under medisinsk kontroll og kan 
kreve doseendring. Doser og tidspunkt for samtidig behandling med middels langtidsvirkende 
eller langtidsvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetesbehandling, må ev. 
justeres. Initiering diabetes mellitus type 1: Anbefalt startdose hos insulin-naive pasienter: Ca. 
50% av total daglig insulindose. Dosen bør deles mellom måltidene, basert på størrelsen og 
sammensetningen av disse. Resterende total daglig insulindose bør administreres som middels 
langtidsvirkende eller langtidsvirkende insulin. Som en generell regel kan 0,2-0,4 enheter av 
insulin pr. kg kroppsvekt brukes til å beregne initial total daglig dose. Initiering diabetes 
mellitus type 2: Anbefalt startdose: 4 enheter ved ett eller flere måltider. Antall injeksjoner og 
påfølgende titrering vil avhenge av individuelt glykemisk mål samt størrelse og sammensetning 
av måltidene. Dosejustering kan vurderes daglig basert på egenmålt plasmaglukose på 
foregående dag(er), se tabell. Dosen før frokost, lunsj og middag bør justeres iht. til egenmålt 
plasmaglukose før hhv. lunsj, middag og ved sengetid foregående dag.

Egenmålt plasmaglukose mmol/liter Dosejustering (enhet) 

<4 -1 

4-6 Ingen justering 

>6 +1 
 
Glemt dose: Ved glemt måltidsdose under basalbolus-behandling, anbefales måling av 
blodglukoseverdien for å fastslå ev. behov for en insulindose. Pasienten bør gjenoppta sitt 
vanlige doseringsregime ved neste måltid. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/ 
nyrefunksjon: Insulinbehovet kan være redusert. Blodglukosekontrollen må intensiveres og 
dosen justeres individuelt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen 
doseringsanbefaling kan gis. Eldre ≥65 år: Streng glukosekontroll anbefales. Insulin dosen skal 
justeres individuelt. Erfaring med eldre ≥75  år er begrenset. Tilberedning/Håndtering: 
Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Hetteglass: Brukes 
sammen med insulinsprøyter med tilsvarende enhetsskala. Penfill sylinderampulle: Brukes 
sammen med insulininjeksjonssystemer fra Novo Nordisk og NovoFine-nåler. Skal ikke 
etterfylles. FlexTouch ferdigfylt penn: Brukes sammen med NovoFine-nåler. Pennen gir fra 
1-80  enheter i trinn på 1  enhet. Skal ikke etterfylles. I.v. bruk: Insulin aspart bør brukes i 
konsentrasjoner fra 0,5-1,0  E/ml i infusjonssystemer med infusjonsposer av polypropylen. 
Stabil ved romtemperatur i 24  timer i infusjonsvæskene 0,9% natriumklorid- eller 
5% glukoseoppløsning. Skal ikke fortynnes eller blandes med andre legemidler enn angitte 
infusjonsvæsker. Kontroll av blodglukose er nødvendig under insulininfusjonen. Det er viktig 
å sikre at insulin injiseres inn i infusjonsposen, og ikke bare i injeksjonsporten. Bruk i 
insulininfusjonspumpe (CSII): Preparatet skal ikke fortynnes eller blandes med andre 
insulinpreparater. Katetre der den indre overflaten er av polyetylen eller polyolefin kan 
brukes. Infusjonssettet (kateter og nål) bør skiftes iht. instruksjonene gitt i bruksanvisningen 
til infusjonssettet. Administrering: Infusjons-/injeksjonsstedene bør varieres innen samme 
område for å redusere risikoen for lipodystrofi ved s.c. administrering. Insulinetiketten skal 
kontrolleres før hver injeksjon for å unngå utilsiktet forveksling mellom insulinpreparater. 
Pasienten må visuelt kontrollere doseenhetene før administrering. Blinde/svaksynte skal alltid 
ha hjelp/assistanse fra person med godt syn, og som har fått opplæring i administrering av 
insulin. S.c. injeksjon: S.c. administrering i abdominalveggen eller i overarmen anbefales. 
Kontinuerlig s.c insulininfusjon (CSII): Kan brukes til CSII i pumper egnet for insulininfusjon. 
Fiasp vil dekke både behovet for bolusinsulin (ca. 50%) og basalinsulin. Administreres 
fortrinnsvis i abdomen og iht. instruksjoner fra pumpeprodusenten. Pasienten må få 
opplæring i bruk av pumpen og bruk av korrekt reservoar og kateter til pumpen. Pasienten må 
ha alternativ insulinbehandling tilgjengelig i tilfelle feil med pumpen. I.v. bruk: Kan om 
nødvendig administreres i.v. av helsepersonell, se Tilberedning/Håndtering. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighets regler: Hypoglykemi: 
Utelatelse av måltid, ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, eller for høy insulindose kan 
gi hypoglykemi. Pasienter som oppnår betydelig bedring av blodglukosekontrollen, f.eks. ved 
intensivert insulinbehandling, kan oppleve en endring i sine vanlige varselsymptomer på 
hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos 
pasienter som har hatt diabetes lenge. Tidspunktet for når hypoglykemi inntreffer avspeiler 
vanligvis tid-virkning-profilen til admini strert insulinformulering. Hypoglykemi kan inntreffe 
tidligere etter injeksjon/infusjon av Fiasp, sammenlignet med andre måltidsinsuliner pga. 
tidligere innsettende effekt. Hensyn til tidspunktet for innsettende effekt skal tas ved 
forskriving til pasienter hvor forsinket absorpsjon av mat kan forventes pga. annen sykdom 
eller medisinsk behandling. Hypoglykemi kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og 
pasienten bør rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi under bilkjøring. Dette er 
særlig viktig ved nedsatt eller manglende oppmerksomhet på varselsymptomer på 

hypoglykemi eller ved hyppige hypoglykemiske episoder. I slike tilfeller bør det vurderes om 
bilkjøring er tilrådelig. Hyperglykemi: Bruk av utilstrekkelige doser eller behandlingsavbrudd, 
særlig hos pasienter med behov for insulin, kan gi hyperglykemi og diabetisk ketoacidose. 
Funksjonsfeil på pumpe eller infusjonssett kan føre til hurtig inntreden av hyperglykemi og 
ketose. Rask identifisering og korrigering av årsaken til hyperglykemi eller ketose er 
nødvendig. Midlertidig behandling med s.c. injeksjon kan være påkrevd. Annen samtidig 
sykdom: Annen samtidig sykdom, spesielt infeksjoner og febertilstander, øker vanligvis 
pasientens insulin behov. Samtidig sykdom i nyre eller lever, eller sykdom som påvirker binyre, 
hypofyse eller thyreoidea, kan kreve dosejustering. Tiazolidindioner: Tilfeller av kongestiv 
hjertesvikt er rapportert ved samtidig bruk av tiazolidindioner og insulin, spesielt ved 
risikofaktorer for å utvikle kongestiv hjertesvikt. Dette må tas i betraktning ved kombinasjon, 
og pasienten skal observeres for tegn og symptomer på kongestiv hjertesvikt, vektøkning og 
ødem. Tiazolidindioner skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Initiering og 
intensivering av behandling: Intensivering eller rask forbedring av glukosekontroll er 
forbundet med forbigående, reversibel oftalmologisk refraksjonsforstyrrelse, forverring av 
diabetisk retinopati, akutt smertefull perifer nevropati og perifert ødem. Langvarig glykemisk 
kontroll reduserer imidlertid risikoen for diabetisk retinopati og nevropati. Insulin antistoffer: 
Administrering av insulin kan føre til dannelse av insulinantistoffer. I sjeldne tilfeller kan 
forekomsten av insulinantistoffer kreve dosejustering for å korrigere tendens til hyper- eller 
hypo glykemi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Se Hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende 
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjons analyse. Legemidler som kan 
redusere insulinbehovet: Orale antidiabetika, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-hemmere, 
salisylater, anabole steroider, sulfonamider og GLP-1-reseptoragonister. Betablokkere kan 
maskere symptomer på hypo glykemi. Legemidler som kan øke insulinbehovet: Orale 
antikonseptiva, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, vekst-
hormon og danazol. Oktreotid/lanreotid: Kan øke eller redusere insulinbehovet. Alkohol: Kan 
forsterke eller redusere hypoglykemisk effekt av insulin. Tiazolidindioner: Ved samtidig bruk, 
se Forsiktighetsregler. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kan brukes under 
graviditet. Data fra 2 kliniske studier indikerer ingen skadelige effekter på svangerskapsforløpet 
eller på helsen til fosteret/det nyfødte barnet. Det anbefales intensivert blodglukosekontroll 
og overvåkning av gravide med diabetes mellitus (type 1, type 2 eller svangerskapsdiabetes), 
og ved planlagt graviditet. Insulinbehovet reduseres vanligvis i 1. trimester og øker i 2. og 3. 
trimester. Etter fødselen går insulinbehovet vanligvis raskt tilbake til samme nivå som før 
graviditeten. Amming: Kan brukes under amming. Insulin behandling ved amming utgjør 
ingen risiko for barnet. Dosejustering kan være nødvendig. Fertilitet: Reproduksjonsstudier på 
dyr har ikke vist noen forskjell mellom insulin aspart og humant insulin. Bivirkninger: Data 
mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger observert hos eldre og ved nedsatt 
nyre- eller leverfunksjon, gir ingen indikasjon på forskjeller i forhold til den bredere erfaringen 
i den generelle populasjonen. Sikkerhetsprofilen hos eldre ≥75 år eller ved moderat til alvorlig 
nedsatt nyre- eller leverfunksjon er begrenset. Svært vanlige (≥1/10): Stoffskifte/ernæring: 
Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Allergiske hudmanifestasjoner (eksem, utslett, 
kløende utslett, urticaria og dermatitt). Øvrige: Reaksjoner på injeksjons-/infusjonsstedet2 
(inkl. utslett, rødhet, inflammasjon, blåmerker og kløe). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Hud: Lipodystrofi3 (inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi). Immunsystemet: Over føl som het.
1 Hyppigst rapportert, og kan inntreffe tidligere etter en injeksjon/infusjon med Fiasp 

sammenlignet med andre måltidsinsuliner pga. tidligere innsettende effekt. Alvorlig 
hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller 
permanent hjerneskade eller død.2

2 Vanligvis milde og forbigående.2

3 Variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte injeksjonsområdet kan bidra til å 
redusere risikoen.2

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypoglykemi kan utvikles i trinnvise faser. Symptomer 
varierer fra matthet, sult, svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved 
mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige produkter oralt. Pasienten bør alltid ha med 
seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten ikke er i stand til å 
behandle seg selv, injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal gis 
i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved 
bevissthet, anbefales orale karbohydrater for å forhindre tilbakefall.
Egenskaper: Klassifisering: Hurtigvirkende insulinanalog. Virkningsmekanisme: Regulering av 
glukose metabolismen. Insuliner utøver sin spesifikke virkning ved binding til insulinreseptorer. 
Reseptorbundet insulin senker blodglukose ved å lette cellulært opptak av glukose i 
skjelettmuskulatur og fettvev, og ved å hemme utskillelse av glukose fra leveren. Insulin 
hemmer lipolyse i fettcellene, hemmer proteolyse og fremmer proteinsyntese. Absorpsjon: 
Absorberes hurtig. Tillegg av nikotinamid (vitamin B3) gir raskere initial absorpsjon enn 
NovoRapid. Innsettende effekt kom 5 minutter tidligere og tid til maks. glukoseinfusjonsrate 
kom 11  minutter tidligere. Virkningstid 3-5  timer og maks. effekt nås mellom 1-3  timer 
etter injeksjon. Proteinbinding: Lav bindingsaffinitet (<10%), tilsv. vanlig humaninsulin. 
Fordeling: Vd ved i.v. administrering: 0,22 liter/kg, tilsv. ekstracellulært væskevolum i kroppen. 
Halveringstid: 57 og 10 minutter etter hhv. s.c. og i.v. injeksjon. Metabolisme: Som humant 
insulin. Alle metabolitter er inaktive.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Holdes borte 
fra fryseelementet. Beskyttes mot lys. Etter anbrudd eller medbrakt som reserve: Oppbevares 
ved romtemperatur (høyst 30°C) i maks. 4 uker. Ved slutten av denne perioden skal preparatet 
brukes eller kastes. Beskyttes mot lys. Ferdigfylt penn og hetteglass kan oppbevares i 
kjøleskap (2-8°C), men skal ikke fryses. Sylinderampulle skal ikke oppbevares i kjøleskap. I 
insulininfusjonspumpe: Kan brukes i maks. 9 dager.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass: 10 ml1 (hettegl.) kr 238,90. 
Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle: 5 × 3 ml1 (Penfill sylinderamp.) kr 382,70. 
Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn: 5 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 406,30.
Refusjon: 1. A10A B05_12.  Insulin aspart 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av diabetes mellitus.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 - E10 Diabetes mellitus type 1 -

T90 Diabetes type 2 - E11 Diabetes mellitus type 2 -

W85 Svangerskaps- 
diabetes

- E13 Andre spesifiserte typer diabetes 
mellitus

-

E14 Uspesifisert diabetes mellitus -
O24.4 Diabetes mellitus som oppstår 

under svangerskap
-

 
Vilkår:.  Ingen spesifisert. Sist endret: 30.08.2017. Basert på SPC godkjent av SLV: 09.01.2017. 
Priser per januar 2018
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Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo
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Telefon: +47 22 18 50 51



Nyhet

 Novo Nordisk lanserer Fiasp® (insulin aspart) 
– nytt hurtigvirkende insulin 

Fiasp® er nå tilgjengelig i Norge med 
refusjon til behandling av voksne  
med type 1- eller type 2-diabetes.

Fiasp® viser seg dobbelt så raskt i 
sirkulasjonen sammenlignet med 
NovoRapid®1*

Fiasp® er en formulering med måltidsinsulinet insulin aspart hvor tillegg av 
nikotinamid (vitamin B3) resulterer i en raskere initial absorpsjon av insulin 
sammenlignet med NovoRapid®1

Fiasp® gis ved subkutan administrering rett før måltidet starter (0 til 2 minutter før), 
med mulighet for administrering opptil 20 minutter etter at måltidet har startet2

Fiasp indikasjon3

Behandling av diabetes mellitus hos voksne

*  Fiasp® viste seg i sirkulasjonen ca. 4 minutter etter administrasjon. Dette var dobbelt så raskt 
(svarende til 5 minutter tidligere) sammenlignet med NovoRapid®.

Fiasp® refusjonsberettiget bruk4

Behandling av diabetes mellitus
Refusjonskoder

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T89 Diabetes type 1 - E10 Diabetes mellitus type 1 -

T90 Diabetes type 2 - E11 Diabetes mellitus type 2 -

W85 Svangerskapsdiabetes - E13 Andre spesifiserte typer diabetes mellitus -

E14 Uspesifisert diabetes mellitus -

O24.4 Diabetes mellitus som oppstår under svangerskap -

Vilkår: Ingen spesifisert

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Fi
as

p
®
 o

g
 N

o
vo

R
ap

id
®
 e

r 
re

g
is

tr
er

te
 v

ar
em

er
ke

r 
ti

lh
ø

re
n

d
e 

N
o

vo
 N

o
rd

is
k 

A
/S

 N
O

/F
A

/0
11

8
/0

01
9 

Ja
n

u
ar

 2
01

8

Hypoglykemi kan inntreffe tidligere etter en injeksjon/infusjon med 
Fiasp® sammenlignet med andre måltidsinsuliner på grunn av den 
tidligere innsettende effekten5

www.novonordisk.no. 
Telefon: +47 22 18 50 51
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Prøveforelesning 
og morgendagens 
forskere

Petter Gjersvik tematiserer at Det medi-
sinske fakultet, Universitetet i Oslo, de 
 senere årene stadig oftere aksepterer at 
bedømmelseskomiteene velger et oppgitt 
emne for prøveforelesningen ved disputas 
som er sammenfallende med emnet for 
avhandlingen (1). Vi er takknemlig for til-
bakemeldinger som gjør at vi kan forbedre 
og kvalitetssikre dagens doktorgradspro-
gram. Kvalitetshevende tiltak for å bedre 
forskerutdanningen av våre doktorgrads-
kandidater er høyt prioritert, og det sittende 
dekanat har gjennomført flere ulike kvali-
tetshevende grep de siste årene.

Vi er kjent med at bedømmelseskomi-
teene enkelte ganger velger et oppgitt emne 
for prøveforelesningen som kan ligge for 
nær inntil avhandlingens emne. Dette har vi 
fulgt opp med en veiledning til alle komité-
ledere, der det blir understreket at prøve-
forelesningens tema skal ligge innenfor 
kandidatens fagområde, men ikke tett opp 
til avhandlingens innhold. Dette ligger også 
beskrevet i oversendelsesdokumentene til 
bedømmelseskomiteen: «The trial lecture  
is an independent part of the PhD examina-
tion. The purpose is to test the candidate’s 
ability to acquire knowledge of matters 
beyond the thesis topic, and to impart this 

knowledge in a lecture setting.» Tilsvarende 
formulering er tatt inn i de utfyllende regler.

Dette er også presisert på våre websider 
https://www.med.uio.no/forskning/ 
phd/avhandling-bedommelse/ 
bedommelseskomite/index.html#toc9 

Det er altså iverksatt tiltak, men det tar  
tid å endre etablert praksis. Med 1 400 ph.d.-
kandidater på doktorgradsprogrammet  
og 200 disputaser årlig er kvalitetssikring  
av vårt program en viktig prioritering for Det 
medisinske fakultet. Vårt mål er at gjennom 
forskerutdanningen skal kandidatene utvik-
les til å bli forskere med fokus på forsk-
ningskvalitet. De skal lære å tenke innovativt, 
kritisk og nyansert om dagens og morgen-
dagens forskning, samtidig som de arbeider 
under forståelsen av god forsk ningsetisk 
standard. Vi utdanner ph.d.-kandidater som 
er ettertraktet til stillinger innenfor forsk-
nings-, utdannings- og utviklingsvirksomhet 
på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Med dette takker vi for anledningen til  
å løfte temaet bredere inn mot våre fag-
miljøer via Tidsskrift for Den norske lege-
forening.

HILDE NEBB
h.i.nebb@medisin.uio.no
er prodekan for forskning ved Det medisinske 
fakultet, Universitetet i Oslo.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

LITTERATUR
1 Gjersvik P. Prøveforelesningens hensikt under-

graves – fortsatt. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 
1678. 

Hjelp der den  
enkelte befinner seg

Vi setter stor pris på Åse Bjorvatn Sæviks 
engasjement og kommentar (1) til vår kro-
nikk (2). Vi slutter oss til hennes avsluttende 
standpunkt: «Gode og kyndige møte med 
helsetenesta, derimot, bør styrkast i alle 
ledd».

Svikten i helsevesenet blir påpekt i rappor-
ten «Rett til rett kjønn, helse til alle kjønn». 
Den samme rapporten anbefaler et desen-
tralisert tilbud. Desentraliserte system er 
basert på pragmatikk og økonomi, støttet  
av forskning (3), og gir god tilgjengelighet, 
nærhet til helsehjelp og mulighet til bredere 
innsikt. Nettopp det nære, støtten fra familie 
og nettverk er avgjørende for denne grup-
pens psykiske helse.

Transpersoner er mer utsatte for traumati-
sering enn kontrollgruppen. Mange har  
blitt avvist av sine nærmeste, eller blitt syke-
liggjort og henvist til «høyspesialiserte» 
behandlere som heller ikke har sett dem  
slik de ser seg selv. Verken hormonell eller 
kirurgisk behandling kan slette sporene 
etter slike traumer. Samtidig ser vi at det 

«Prøveforelesningens 
tema skal ligge innenfor 
kandidatens fagområde,  
men ikke tett opp til 
avhandlingens innhold»
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mest belastende for gruppen er minoritets-
stress, mens støtte fra familien er det beste 
for god livskvalitet (4, 5). Det kaller på tiltak  
i første linje. Forslagene i «Rett til rett kjønn, 
helse til alle kjønn», understreker også beho-
vet for tilgjengelig sexologisk kompetanse, 
noe vi støtter.

I forståelsen av risikoen for traumatise-
ring og minoritetsstress for de av oss som  
er kjønnsinkongruente, kan vi ikke vurdere 
nytten av hormonell og/eller kirurgisk 
 behandling målt mot en kontrollgruppe 
med langt mindre sannsynlighet for liknede 
belastninger. Dette må måles mot hva som 
med sannsynlighet vil skje om den delen  
av behandlingen ikke tilbys.

World Professional Association for Trans-
gender Health (WPATH) oppgraderer stadig 
sine Standards of Care. Der framgår at hor-
monell og/eller kirurgisk behandling er  
å betrakte som medisinsk nødvendig (6). 
Internasjonal konsensus sier at mange 
kjønnsinkongruente trenger hormonell  
og/eller kirurgisk behandling. Hormon-

behandlingen kan gjennomføres av fastlege 
med kompetanse på feltet eller administre-
res og videreføres av fastlege som har til-
gang på en sexologisk spesialisthelsetjenes-
te. Videre må vi se at minoritetsstress er det 
mest skadelige og familiestøtte det mest 
resiliensskapende. Det krever aktiv interven-
sjon, utdanning og tilstedeværelse der den 
enkelte befinner seg.

ESBEN ESTHER P. BENESTAD
esben.esther@uia.no
er lege, familieterapeut og spesialist i klinisk sexo-
logi NACS ved Grimstad MPAT-institutt og professor 
i sexologi ved Universitetet i Agder.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

GUNNAR FRODE OLSEN
er spesialist i allmennmedisin og fastlege.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

JANECKE THESEN
er spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedi-
sin og forsker ved Uni Research Helse.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

HAAKON AARS
er spesialist i samfunnsmedisin, i psykiatri og i kli-
nisk sexologi NACS ved Institutt for klinisk sexologi 
og terapi.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

MARI BJØRKMAN
er spesialist i allmennmedisin og fastlege.
Ingen oppgitte interessekonflikter.

LITTERATUR
1 Sævik AB.  Er desentralisering løysinga? Tidsskr 

Nor Legeforen 2017. Publisert 23.11.2017. 
2 Benestad EEP, Thesen J, Aars H et al. Helsevesenet 

svikter transpersoner. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 
137: 1686�–�8. 

3 Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of pri - 
mary care to health systems and health. Milbank Q 
2005; 83: 457�–�502. 

4 de Vries AL, McGuire JK, Steensma TD et al. Young 
adult psychological outcome after puberty 
suppression and gender reassignment. Pediatrics 
2014; 134: 696�–�704. 

5 Hendricks ML, Testa RJ. A conceptual framework 
for clinical work with transgender and gender 
nonconforming clients: An adaptation of the 
Minority Stress Model. Prof Psychol Res Pr 2012;  
43: 460�–�7. 

6 Coleman E, Bockting W, Botzer M et al. Standards 
of care for the health of transsexual, transgender, 
and gender nonconforming people. Version 7. Int  
J Transgenderism 2011; 13: 165�–�232. 

«Minoritetsstress er det mest 
skadelige og familiestøtte  
det mest resiliensskapende»
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Victoza® indikasjon1

Victoza® 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 pkt. 4.4, 4.5 og 5.1

Refusjonsberettiget bruk7

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.

Victoza® utvalgt sikkerhetsinformasjon6

•  Hyppigste bivirkninger er gastrointestinale, inkludert kvalme, oppkast og diaré. Disse 
forekommer oftest i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager 
eller uker med fortsatt behandling. Ta forholdsregler for å unngå væskemangel

•  For å bedre gastrointestinal toleranse:  
- Startdosen er 0,6 mg daglig 
- Etter minst 1 uke bør dosen økes til 1,2 mg daglig 
- Basert på klinisk respons kan dosen økes etter minst en uke til 1,8 mg daglig for å bedre den 
glykemiske kontrollen ytterligere.

•  Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi, og dosereduksjon 
av sulfonylurea eller insulin bør vurderes

•  Både forbedring av glykemisk kontroll og reduksjon i kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er 
en integrert del av behandlingen av type 2-diabetes

Les fullstendig preparatomtale før forskrivning av Victoza®

Det er viktig at alle bivirkninger og uønskede medisinske hendelser som oppstår
under behandling rapporteres til Statens legemiddelverk eller Novo Nordisk

Refusjonskode:

ICPC Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 232

ICD Vilkår nr

E11 Diabetes mellitus type 2 232

Victoza®  
kan benyttes uten dosejustering ved:

Victoza®  
anbefales ikke ved:

Nyrefunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt Terminal nyresykdom

Leverfunksjon Mild og moderat nedsatt Alvorlig nedsatt leverfunksjon

Hjertesvikt NYHA-klasse I-III NYHA-klasse IV

Referanser:
1. Victoza® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 25.07.2017) 
2. Victoza® SPC avsnitt 5.1 (sist oppdatert 25.07.2017) 
3. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311-322 
4.  Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Valg av blodsukkersenkende legemiddel etter metformin ved diabetes type 2. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 01.06.2017.  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (18.01.2018)
5. Victoza® SPC avsnitt 4.2 (sist oppdatert 25.07.2017)
6. Victoza® SPC avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 25.07.2017)
7. https://www.felleskatalogen.no/medisin/victoza-novo-nordisk-565190 (18.01.2018)
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Vilkår: 232 
Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

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

Victoza «Novo Nordisk»
Antidiabetikum.   ATC-nr.: A10B  J02
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn: 1 ml inneh.: Liraglutid 6 mg, dinatrium fosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vann til injeksjonsvæsker.
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 into leranse 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: For å bedre gastrointestinal toleranse er startdosen 0,6 mg liraglutid daglig. Etter minst 1 uke bør dosen økes til 1,2 mg. Noen pasienter forventes å ha fordel av en økt dose fra 1,2 mg til 1,8 mg, 
og basert på klinisk respons kan dosen økes etter minst 1 uke til 1,8 mg for å bedre den gly kemiske kontrollen ytterligere. Daglige doser over 1,8 mg anbefales ikke. Gjeldende dose av met formin og tiazolidindion kan 
beholdes uforandret. Når preparatet gis i tillegg til sulfonylureabe handling eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen med sulfonylurea eller insulin for å redu sere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av 
blodglukose er ikke nødvendig for å justere liraglutiddosen. Ved oppstart av behandling med preparatet i kombinasjon med et sulfonylureapre parat eller insulin kan det imidlertid være nødvendig med egenmålinger av 
blodglukose for å jus tere dosen av sulfonylureapreparatet eller dosen med insulin. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt le verfunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved 
alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett, moderat eller al vorlig nedsatt nyrefunksjon. Preparatet anbefales ikke ved terminal nyresykdom pga. manglende erfaring. Barn og 
ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre >65 år: Ikke nødven dig med dosejustering pga. alder. Tilberedning/Håndtering: Bruksanvisningen i pakningsvedleg get må følges nøye. Oppløsning som ikke 
fremstår klar og fargeløs, eller nesten fargeløs, skal ikke brukes. Preparat som har vært frosset skal ikke brukes. Utformet til bruk sammen med NovoFine engangsnåler med lengde opptil 8 mm. Blandbarhet: Skal ikke 
blandes med andre legemidler. Ad ministrering: Injiseres s.c. 1 gang daglig i abdomen, låret eller overarmen. Gis når som helst på dagen på omtrent samme klokkeslett hver dag, uavhengig av måltider. Skal ikke 
administreres i.v. eller i.m. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Preparatet er ikke 
et erstatningspreparat for insulin. Det er ingen erfaring med behand ling av pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og liraglutid anbefales derfor ikke til bruk hos disse pasientene. Det er begrenset erfaring 
ved inflammatorisk tarmsykdom og diabetisk gastroparese og bruk av preparatet anbefales ikke til disse pasientene da dette er forbundet med for bigående gastrointestinale bivirkninger, inkl. kvalme, oppkast og diaré. 
Akutt pankreatitt er obser vert ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasientene bør informeres om de karakteristiske symp tomene på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt bør preparatet seponeres; dersom 
akutt pankreatitt bekreftes, bør behandling med preparatet ikke gjenopptas. Thyreoideabivirkninger, slik som struma, er rapportert, spesielt hos pasienter med allerede eksisterende thyreoideasykdom, og liraglutid bør 
derfor brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Kombinasjon med et sulfonylu reapreparat eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen for hypoglykemi kan reduseres ved å minske dosen av sulfonylurea 
eller insulin. Tegn og symptomer på dehydrering, inkl. nedsatt nyrefunksjon og akutt nyresvikt er rapportert. Pasienten bør informeres om den potensielle risikoen for dehydrering i forbindelse med gastrointestinale 
bivirkninger og ta forholdsregler for å unngå væskemangel. Liraglutid har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Forholdsregler må tas for å unngå hypoglykemi under bilkjøring 
og ved bruk av maski ner, særlig i kombinasjon med et sulfonylureapreparat eller et basalinsulin. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. In vitro har liraglutid vist 
svært lavt potensiale for farmakokinetiske interaksjoner med andre vir kestoffer relatert til CYP450 og plasmaproteinbinding. Den lille forsinkelsen i magetømming som liraglutid medfører, kan påvirke absorpsjon av orale 
legemidler som tas samtidig. Interaksjonsstu dier viste ingen klinisk relevant forsinkelse av absorpsjonen, og dosejustering er derfor ikke nød vendig. Noen få pasienter behandlet med liraglutid rapporterte minst én episode 
med kraftig diaré. Diaré kan påvirke absorpsjon av orale legemidler som tas samtidig. En klinisk relevant interaksjon med virkestoffer med dårlig løselighet eller med smal terapeutisk indeks, slik som warfarin, kan ikke 
utelukkes. Ved oppstart av liraglutidbehandling hos pasienter på warfarin eller andre kuma rinderivater, anbefales hyppigere monitorering av INR. Ingen interaksjoner er observert mellom liraglutid og insulin detemir ved 
administrering av en enkeltdose insulin detemir 0,5 E/kg til pasi enter med type 2-diabetes som var i steady state med liraglutid 1,8 mg. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Utilstrekkelige data. Dyrestudier har 
vist reproduk sjonstoksiske effekter. Risikoen for mennesker er ukjent. Preparatet skal ikke brukes under gravi ditet, i stedet anbefales bruk av insulin. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal be handlingen 
seponeres. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist liten over gang til morsmelk for liraglutid og strukturelt sett lignende metabolitter. Prekliniske studier har vist en behandlingsrelatert reduksjon av 
neonatal vekst hos diende rotter. Pga. manglende erfaring, bør ikke preparatet brukes under amming. Fertilitet: Bortsett fra en svak reduksjon i antall levende im plantat, indikerte dyrestudier ingen skadelige effekter 
mht. fertilitet. Bivirkninger: De hyppigst rapporterte bivirkningene var gastrointestinale bivirkninger, disse fore kommer hyppigere i begynnelsen av behandlingen og reduseres vanligvis i løpet av få dager eller uker med 
fortsatt behandling. Hodepine og nasofaryngitt var også vanlig. Hypoglykemi: De fleste tilfeller av hypoglykemi var milde. Alvorlig hypoglykemi var mindre vanlig og primært observert med liraglutid kombinert med 
sulfonylureapreparat (0,02 tilfeller/pasientår). Kombinasjonsbe handling med basalinsulin gir lav risiko for hypoglykemi (1 tilfelle/pasientår). Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Oppkast, dys pepsi, øvre magesmerter, obstipasjon, gastritt, flatulens, abdominal distensjon, gastroøsofageal re flukssykdom, abdominalt ubehag, tannpine. Hjerte/kar: Økt hjertefrekvens. Hud: 
Hudutslett. Infek siøse: Nasofaryngitt, bronkitt. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hy poglykemi, anoreksi, redusert appetitt. Undersøkelser: Økt amylase, økt lipase. Øvrige: Tretthet, reaksjoner på 
injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Urticaria, kløe. Lever/galle: Gallesten, kolecystitt. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon, akutt nyresvikt. Stoffskifte/er næring: Dehydrering. Øvrige: Malaise. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Intesti nal obstruksjon. Øvrige: Anafylaktiske reaksjoner. Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. nekrotiserende pankreatitt). Overdosering/
Forgiftning: Fra kliniske studier og ved bruk etter markedsføring er det rapportert overdoser med opptil 40 × anbefalt vedlikeholdsdose (72 mg). Generelt rapporterte pasientene sterk kvalme, oppkast og diaré. Ingen 
rapporterte alvorlig hypoglykemi. Alle pasientene ble resti tuert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. pasientens kliniske tegn og symptomer. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B J02 på 
www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombi nant DNA-teknologi, 97% homologi for inkretinhormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: 
GLP-1-reseptoren er målet for naturlig GLP-1, som forsterker glukoseavhengig insulinutskillelse fra pankreatiske betaceller. Virkningen til liraglutid medieres via en spesifikk interaksjon med GLP-1-reseptorer. Ved høy 
blodglukose blir insulinutskillelse stimulert og glukagonutskillelse hemmet. Omvendt vil liraglutid under hypoglykemi redusere insulinutskillelse og ikke svekke glu kagonutskillelse. Mekanismen med blodglukosesenking 
involverer også en mindre forsinkelse i magetømming. Liraglutid reduserer kroppsvekt og mengde kroppsfett via mekanismer som invol verer redusert sult og nedsatt energiinntak. Liraglutidbehandling har vist forbedring 
av HbA1C, fas tende plasmaglukose og postprandial glukose. Liraglutid er vist å forebygge alvorlige kardiovas kulære hendelser hos pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko. Se SPC for yt terligere 
informasjon. Absorpsjon: Langsom, Tmax oppnås etter 8-12 timer. Beregnet Cmax var 9,4 nmol/liter for en s.c. enkeltdose med liraglutid 0,6 mg. Ved 1,8 mg liraglutid ble gjennomsnittlig steady state-konsentrasjon av 
liraglutid (AUCτ/24) ca. 34 nmol/liter. Liraglutideksponeringen økte proporsjonalt med dosen. Den intraindividuelle variasjonskoeffisienten for liraglutid AUC var 11% etter administrering av en enkeltdose. Absolutt 
biotilgjengelighet er ca. 55%. Proteinbinding: >98%. Fordeling: Vd er 11-17 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig clearance etter en s.c. enkelt dose er ca. 1,2 liter/time med en t1/2 for eliminasjon på ca. 13 timer. 
Liraglutideksponering ble re dusert ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Liraglutideksponering ble redusert med 33%, 14%, 27% og 26% ved hhv. lett (ClCR 50-80 ml/minutt), moderat (30-50 ml/minutt) og alvorlig 
(<30 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon og ved terminal nyresykdom som krever dialyse. Metabolisme: Liraglutid metaboliseres på lignende måte som store proteiner uten at noe spesifikt organ er identifisert som 
hovedeliminasjonsvei. Utskillelse: Intakt liraglutid ble ikke sett i urin eller feces et ter en radiomerket liraglutiddose. Kun en mindre del av administrert radioaktivitet ble utskilt som liraglutidrelaterte metabolitter i urin eller 
feces (hhv. 6% og 5%). Radioaktiviteten i urin og feces ble hovedsakelig skilt ut i løpet av de første 6-8 dagene og korresponderte med 3 mindre metabo litter. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i 
kjøleskap). Holdes borte fra fryseseksjonen. Skal ikke fryses. La hetten sitte på pennen for å beskytte mot lys. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i kjøleskap) i maks. 1 måned. Pakninger 
og priser: 3 × 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1595.
Refusjon: 
A10B  J02_2 Liraglutid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste 
tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr

T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232
 
Vilkår: (232) Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. 
Sist endret: 21.08.2017
Basert på SPC godkjent av SLV: 25.07.2017
Pris og refusjon per januar 2018
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Victoza® (liraglutid)
Forebygger alvorlige 
kardiovaskulære hendelser*2
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Nydalsveien 28
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0484 Oslo

www.novonordisk.no
E-post: Kundeservice-norge@novonordisk.com
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Gjennomsnittlig  
HbA1c-reduksjon**2 

1,0–1,8 %
Noen pasienter forventes å  
ha fordel av en økt dose fra 

1,2 mg til 1,8 mg5

Gjennomsnittlig  
vekttap**2 
2,6–4,3 kg

Victoza® 
er ikke indisert for 

vektreduksjon

Nasjonal  
faglig retningslinje  

for diabetes4

Victoza® er ett av de  
anbefalte legemidlene etter metformin.  

– Særlig egnet ved overvekt/fedme

Kan gi tilleggsfordeler til blod-
sukkerreduksjon med redusert 
risiko for tidlig død og hjerte- 
og karsykdom hos pasienter 
med hjerte- og karsykdom4

*  Kardiovaskulær endepunktsstudie: 9340 pasienter med type 2-diabetes og høy kardiovaskulær risiko, Victoza® (liraglutid) ble studert i 
tillegg til standardbehandling, inkludert endring av levevaner, blodtrykksenkning og statiner2,3. 
Primært endepunkt: kardiovaskulær død, ikke-fatalt hjerteinfarkt eller ikke-fatalt hjerneslag (HR 0,87 95% KI 0,78-0,97; p = 0,01)2,3.

                 – til behandling av  

                 voksne med utilstrekkelig  

             kontrollert diabetes mellitus type 2  

           som tillegg til diett og fysisk aktivitet 1

** Victoza® i kombinasjon med metformin. Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.
† = Kardiovaskulær sykdom. Både forbedring av glykemisk kontroll og reduksjon i kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er en integrert del av behandlingen av diabetes type 22
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Kosthold, mettet fett og epigenetikk

I en ny studie der man under- 
søkte sammenhenger mellom 
kosthold og dødelighet i en 
rekke land over hele verden, 
fant man at de som spiste mest 
fett og proteiner, levde lengst. 
Sammenhengen forstyrres 
av store miljøforskjeller. 
Kan epigenetikken forklare 
resultatene?

I en ny, prospektiv kohortstudie publisert  
i The Lancet var målet å finne sammenheng 
mellom inntak av makronæringsstoffer, 
totaldødelighet og kardiovaskulær sykdom 
og død (1). Studien inkluderte 135 334 per-
soner fra 18 land – tre høyinntektsland 
 (Canada, Sverige og De forente arabiske 
emirater), 11 mellominntektsland (Argentina, 
Brasil, Chile, Kina, Colombia, Iran, Malaysia, 
okkupert palestinsk territorium, Polen, Sør-
Afrika og Tyrkia) og fire lavinntektsland 
(Bangladesh, India, Pakistan og Zimbabwe).

Etter én innledende kostregistrering og en 
observasjonstid på 7,4 år ble landene grup-
pert etter hvor mye karbohydrater, mettet, 
umettet og flerumettet fett og protein inn-
byggerne konsumerte.

Spesielt i høyinntektsland var det et høyt 
inntak av alle typer fett og protein, et lavt 
inntak av karbohydrater og lav totalmortali-
tet. I middelinntekts- og lavinntektsland var 
det et høyt inntak av karbohydrater, et lavt 
inntak av fett og protein og høy totalmorta-
litet. Merkelig nok ble det ikke funnet for-
skjeller i kardiovaskulær sykdom og død.

Hyppigste bidrag til totalmortaliteten  
var kreftsykdommer, infeksjonssykdommer 

og lungesykdommer – typiske miljø- og 
livs stilsutløste sykdommer (2). Likevel ble 
det anbefalt at de globale retningslinjene  
for inntak av umettet og mettet fett burde 
liberaliseres – det vil si en ufarliggjøring  
av spesielt mettet fett.

Ulike populasjoner
Men er det mulig å finne en sann sammen-
heng mellom inntak av makronæringsstof-
fer, sykdom og død når levevilkårene er så 
forskjellige? Er miljøet en konfunderende 
faktor? Studiepopulasjonen besto av både 
moderne velferdsstater og områder preget 
av ekstrem fattigdom og krigsherjinger – 
altså en svært heterogen populasjon.

Epidemiologer kryssberegner hundrevis 
av mat- og livsstilsvariabler mot dødsrate for 
ulike lidelser, noe som resulterer i et stort 
antall sammenhenger. Noen av de positive 
sammenhengene vil være falske. Det er 
vanskelig, kanskje umulig, å gjennomføre 
troverdige studier på effektene av ulikt 
inntak av makronæringsstoffer i en studie-
populasjon med et bredt spekter av livsstils-
faktorer, fra velfungerende demokratier til 
land med ekstrem fattigdom og en befolk-
ning preget av fysiske og psykiske traumer 
og manglende tilgang på helsetjenester.

Sykdom og tidlig død kan være relatert til 
ulik tilgang til fødevarer, medisinsk behand-
ling og screening for kroniske sykdommer 
og forskjellig eksponering for smittsomme 
sykdommer og andre livsstilspåvirkninger.

Var epigenetikk forklaringen?
Innen epigenetisk epidemiologisk forskning 
søker man primært å identifisere genetiske 
og miljømessige risikofaktorer for sykdom 
(3). Epigenetikk er miljøutløste arvelige 
forandringer i genuttrykk uten endringer  
i den underliggende DNA-sekvensen.

Med epigenetikk menes en matrise av 
genspesifikke kjemiske reaksjoner som 
metylering og acetylering av histonpro teiner 

på forskjellige steder i DNA-et og i mikroRNA-
et (4). Det har vært påvist nær sammenheng 
mellom disse epigenetiske forandringene og 
en rekke sykdommer, som kreft, hjerte- og 
karsykdommer, lungesykdommer og nevro-
degenerative sykdommer (5, 6).

Spesielt prenatale forhold som mors livs-
stil og psyke og ekstrem hunger påvirker 
barnet. Det kan føre til økt sykelighet og 
kortere levetid gjennom flere generasjoner 
(7, 8). Omsorgssvikt i tidlige barneår (9) og 
20 år kortere levetid ved psykisk sykdom (10) 
har vært omtalt i Tidsskriftet. Posttrauma-
tisk krigsstress kan føre til epigenetiske 
forandringer og dermed arvelige sykdom-
mer og kortere levetid (11).

Epigenetikken gir en biologisk forklaring 
på det vi allerede vet, og den bygger bro 
mellom genetiske og miljømessige faktorer 
(6). Poenget er at ekstrem fattigdom, kon-
flikter, krig og manglende stabilitet er fakto-
rer som kan være av større betydning for 
sykelighet og tidlig død enn forskjeller  
i makroernæring.

Feil konklusjon?
Resultatene i PURE-studien forstyrres av 
store forskjeller i miljø og livsstil som glo-
balt sett kan påvirke sykdom og levetid mer 
enn forskjeller i næringsstoffinntaket. Posi-
tive sammenhenger kan derfor være falske.

Epigenetisk forskning har gitt epidemiolo-
gene et biologisk verktøy til å finne miljø-
utløste årsaker og forklaring på sykdomsfor-
delingen i populasjoner, noe som kan være 
veiledende for forebyggende tiltak.

Mottatt 2.1.2018, første revisjon innsendt 15.1.2018, 
godkjent 15.1.2018.
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Ambulant akutteam i psykisk helsevern

Ambulante akutteam kan 
senke terskelen for å oppsøke 
hjelp og forkorte responstiden 
innen psykisk helsevern. Her 
presenteres erfaringer fra 
Jæren DPS og noen forslag 
til grunnleggende krav til 
akutteam.

I Norge ble de første akutteamene i psykisk 
helsevern etablert rundt år 2000 etter inspi-
rasjon fra de engelske «crisis resolution 
team». I 2012 var det etablert i alt 61 slike 
team. I Helsedirektoratets veileder er målset-
tingen med akutteam å redusere bruk av 
tvang, unngå unødvendige innleggelser og 
bidra til økt tilgjengelighet og brukermed-
virkning (1). I veilederen oppfordres det  
til videre evaluering av akutteamenes virk-
somhet for å skaffe et mer solid kunnskaps-
grunnlag til forbedring av driften. Her pre-
senteres erfaringer etter ti års drift av ambu-
lant akutteam ved Jæren distriktspsykia-
triske senter (Jæren DPS).

En vesentlig faglig uenighet mellom akutt-
teamene i vårt land er spørsmålet om man 
skal ta imot uselekterte, direkte henvendel-
ser fra befolkningen. I en avstemning om 
dette spørsmålet i en ekspertgruppe delte 
gruppen seg på midten (2). Andre områder 
hvor det er betydelig sprik mellom akutt-
teamene i Norge gjelder bruk av spesialist-
ressurser (psykiater, psykolog) og åpnings-
tider, noe som også berører spørsmålet om 
turnusarbeid.

Etablering og virksomhet
Ambulant akutteam ved Jæren DPS (ramme 1) 
ble etablert i 2007. Psykiaterens rolle er  
å bidra med kliniske vurderinger ved behov, 
ukentlig veiledning og godkjenning av alle 
epikriser. Teamet disponerer biler som 
 benyttes til hjemmebesøk. To av teammed-
lemmene er «barneansvarlige», med vekt  
på barn som pårørende.

Informasjon om akutteamets direkte 
telefonnummer og åpningstider er samlet 
på visittkort som er spredt til helse- og 

 sosialtjenesten. Telefonen besvares av en  
av teamets medlemmer, og det gjøres umid-
delbart avtale om videre kontakt, vanligvis 
samme dag. Det er ønskelig å ha første møte 
med pasienten hjemme, men noen pasien-
ter fortrekker at samtalen foregår i lokalene 
til akutteamet ved Jæren DPS.

Av henvendelsene til akutteamet kommer 
om lag 35 % fra pasienten selv og 25 % fra 
pasientens familie eller nettverk. 20 % av 
akutteamets pasienter rekrutteres fra sente-
rets akuttavdeling. Dersom det er tvil om 
innleggelse er nødvendig, tas akutteamet 
med i innkomstsamtalen. I tillegg kan noen 
utskrivninger fremskyndes ved at akutt-
teamet gir rask oppfølging. Telefoniske 
henvendelser fra fastleger og legevakt utgjør 
8 % av teamets nye behandlingssekvenser.

Ved etableringen var det atskillig skepsis 
hos fastlegene på grunn av beskjeden spe-
sialistressurs i teamet. Holdningen endret 
seg etter kort tids drift, og i en spørreunder-
søkelse vi gjennomførte ved det distrikts-
psykiatriske senteret etter ti år, er det en 
samstemt tilfredshet med akutteamet hos 
fastlegene.

Årlig er det etablert gjennomsnittlig 340 
nye behandlingssekvenser, som i gjennom-
snitt består av fire konsultasjoner over seks 
uker. Om lag halvparten av konsultasjonene 
foregår hjemme hos pasienten, og det er 
hyppig telefonkontakt i tillegg til konsulta-
sjonene.

Forebygges innleggelser?
Årlige rater for akuttinnleggelser ved Jæren 
DPS korrigert for befolkningstilvekst viser  
at det er tvilsomt om ambulante akutteam  
i vesentlig grad har forebygd akuttinnleggel-
ser. Flere forhold taler for at ambisjonene 
om akutteamenes portvaktfunksjon for 
akuttavdelingene bør nedtones. Det er res-
surskrevende med hensyn på akutteamenes 
spesialistbemanning, og hjemmebehand-
ling er heller ikke uten videre i tråd med 

pasienters og pårørendes ønsker. I tillegg 
kan det stilles spørsmål ved forsvarlighet  
og ansvarsforhold ved hjemmebehandling.

Vår erfaring er at fastleger og legevakt har 
et godt faglig skjønn og høy terskel for  
å henvise pasienter til innleggelse i psykia-
trisk institusjon. Om lag halvparten av akutt-
innleggelsene gjelder spørsmålet om selv-
mordsrisiko. Det er grunn til senke forvent-
ningene om å bidra vesentlig til færre inn-
leggelser generelt og til færre tvangsinnleg- 
gelser spesielt. Akutteamet disponerer ikke 
egne krisesenger, noe som ville binde perso-
nellressurser på bekostning av ambulant 
aktivitet. Den tette relasjonen til akuttavde-
lingen gjør at akutteamet utad oppfattes 
som spesialisthelsetjenestens forlengede 
arm ut i samfunnet (ramme 2).

Ramme 1 Nøkkeldata for ambulant akutteam ved Jæren 
DPS

Befolkningsgrunnlag: Fire kommuner med 
til sammen 70 000 innbyggere

Stillinger: Ti stillinger for ansatte med 
treårig helsefaglig utdanning, psykiater  
i 25 % stilling

Åpningstider: Alle årets dager kl 7 – 21.  
Om natten besvares telefonen av nattsyke-
pleier ved akuttavdeling

Ramme 2 Forslag til grunnleggende krav til ambulant 
akutteam

Faglig og administrativ forankring i et 
distriktspykiatrisk senter, lett tilgang på 
spesialistressurser og nær kontakt med 
lokal akuttavdeling

Uformell og direkte tilgang for kommune-
helsetjenesten og publikum

Ett telefonnummer som besvares av helse-
personell med rask kontaktetablering

Vid åpningstid

Teammedlemmer med bred erfaring fra 
arbeid med psykisk helse, som kan gjøre 
selvmordsrisikovurderinger, gjenkjenne 
psykosesymptomer og forholde seg til  
et spekter av krisesituasjoner

Gode rutiner for journaldokumentasjon, 
epikriser godkjennes av spesialist

Involvere pasientens pårørende, barn  
og nettverk etter behov

God kunnskap om det kommunale helse-
stell og god relasjon bygd på gjensidig tillit

«Rask og uformell tilgang 
er høyt verdsatt og har 
bidratt vesentlig til å bedre 
psykiatriens omdømme »
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Etablering av akutteam har vært en avgjø-
rende vending mot et åpent og tilgjengelig 
psykisk helsevern.
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Den viktigste funksjonen for de ambu-
lante akutteamene er å senke terskelen for  
å oppsøke hjelp og å forkorte responstiden 
ved et bredt spekter av psykiske kriser. Rask 
og uformell tilgang er høyt verdsatt og har 
bidratt vesentlig til å bedre psykiatriens 
omdømme. Dette stadfestes ved måling  
av behandlingsutfall og pasienttilfredshet  
i en fersk, landsomfattende studie (3). Hold-
ningsendringen som skjedde hos fastlegene 
i vårt område, kan tolkes slik at betydningen 
av lett tilgang og hurtig hjelp trumfer beho-
vet for spesialistkompetanse.

En vesentlig innvending vil være at akutt-
team som følger vår praksis, i for stor grad 
spiser seg inn på kommunehelsetjenestens 
område. Vår erfaring er at førstelinjetjenes-
ten verdsetter akutteamet som en fleksibel 
og lett tilgjengelig samarbeidspartner.

Et åpent psykisk helsevern
Det psykiske helsevernet er helt fra asyltiden 
blitt oppfattet som et lukket system. Publi-
kum og øvrige deler av helsetjenesten har 
helt til våre dager erfart at terskelen inn  
i psykiatrien er høy og ventetiden lang. 
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Bedre omsorg, færre selvmord?

Arbeidet med å forebygge selvmord i psykisk helsevern i dag handler mer 
om å implementere formelle og instrumentelle prosedyrer enn å legge til 
rette for best mulig omsorg for pasientene. Mange tar sitt eget liv eller gjør 
selvmordsforsøk mens de er innlagt i psykiatriske døgnavdelinger. Legger  
vi for liten vekt på å gi god omsorg til selvmordsutsatte pasienter?

I november 2017 publiserte Helsedirekto-
ratet et læringsnotat fra direktoratets 
meldeordning hvor det fremkom at de  
i 2015 og 2016 mottok 283 meldinger om 

selvmord fra spesialisthelsetjenesten. 58  
av selvmordene skjedde under innleggelse  
i psykiatrisk døgnenhet (1).

Læringsnotatet peker på svikt i beskyttel-
sestiltak (f.eks. at pasienten hadde tilgang på 
legemidler og farlige gjenstander), mangler 
i forbindelse med selvmordsrisikovurdering 
(f.eks. manglende utført og dokumentert 
selvmordsrisikovurdering eller manglende 
oppfølging i etterkant av vurderingen) samt 
ressursproblemer (f.eks. mangel på lege/
psykolog og personell med helsefaglig 
 utdanning som kjenner pasienten) (1).

Vi savner mer oppmerksomhet omkring 
kvaliteten ved den omsorgen som ytes til 
selvmordstruede pasienter.

Selvmordsforebygging  
i psykisk helsevern
I psykisk helsevern synes det som om selv-
mordsforebygging i stor grad handler om  
å identifisere og behandle en antatt under-
liggende psykisk lidelse (2, 3). En veletablert 
«sannhet» er at minst 90 % av dem som tar 
sitt liv, har en eller flere psykiske lidelser (4). 
Selv om det er dokumentert at kunnskaps-
grunnlaget for denne «sannheten» er svakt 
(5), henvises det stadig til den (6, 7). Dette 
bidrar til å opprettholde antagelsen om at 
selvmord først og fremst er knyttet til en 
underliggende psykisk lidelse. Selvmord er 
imidlertid et komplekst og relasjonelt feno-
men og kan ikke forstås uavhengig av kon-
tekstuelle forhold (8).

Vi sier ikke at flere av dem som tar livet 

sitt liv ikke kan ha en eller flere psykiske 
lidelser. Likevel handler selvmord antagelig 
alltid om noe mer eller om noe annet enn 
den psykiske lidelsen (9). Kun en svært liten 
andel av dem med alvorlige psykiske lidelser 
tar sitt liv (10). En ny studie viser at mange av 
dem som tar livet av seg har vært i kontakt 
med psykisk helsevern og/eller tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i løpet av det 
siste året (46,2 %) eller i løpet av livet (66,6 %) 
(7). Dette gir imidlertid et begrenset bilde  
av hva selvmord handler om.

For hva ligger bak de psykiske vanskene 
og/eller rusproblemene? Hvilke problemer 
eller livsvilkår bidrar til den smerten, fortvi-
lelsen, håpløsheten og desperasjonen som 
gjør at et menneske opplever at døden anses 
som den beste og kanskje eneste løsningen? 
I klinisk praksis og forskning er det dess-
uten lite oppmerksomhet rundt det at den 
behandlingen vedkommende fikk – eller 
ikke fikk – kan ha bidratt til selvmordet (11).

I tråd med Nasjonale retningslinjer for 
forebygging av selvmord i psykisk helsevern 
(12) legges det også stor vekt på selvmords-
risikovurderinger og ulike beskyttelsestiltak, 
som for eksempel intervallobservasjon eller 
kontinuerlig observasjon av pasienten.

Omsorg for selvmordstruede pasienter
Når en person blir innlagt i en psykiatrisk 
døgnavdeling som følge av selvmordsatferd, 
er det avgjørende at vedkommende møter 
empatiske helsearbeidere som har evne til  
å skape god kontakt med mennesker som 
opplever sterk psykisk smerte, helsearbei-
dere som kan etablere en tillitsfull relasjon 
og lytte til personens historie uten fordøm-
mende holdninger, som forsøker å forstå, 
som anerkjenner personens tanker og følel-
ser og som involverer pasienten i behand-
lingsforløpet (13–17).

En god relasjon er grunnleggende for  
at den selvmordstruede skal føle seg trygg 
og godt ivaretatt (18). God omsorg kan bidra 
til at pasienten tør å dele sin smerte og sine 
problemer (19) og slik få håp om at noen 
kan hjelpe (20). Mangel på omsorg kan 

bidra til at pasienten ikke tar kontakt med 
personalet når fortvilelsen øker (21). I verste 
fall kan manglende omsorg gi økt håpløshet 
og medføre økt selvmordsatferd (17, 18, 21).

Overvurderer vi verdien  
av risikovurderinger?
Selv om god omsorg og en god relasjon 
mellom helsearbeider og pasient er grunn-
leggende i psykisk helsearbeid, synes det 
som om dette ikke prioritereres tilstrekkelig 
i det selvmordsforebyggende arbeidet. Ver-
ken retningslinjene (12) eller læringsnotatet 
(1) reflekterer en slik prioritering.

I retningslinjene legges det først og fremst 
vekt på helsearbeiderne (spesielt psykiatere 
og psykologer) og deres kartlegging, vurde-
ring og håndtering av selvmordsrisiko. 
Ordet «risiko» nevnes faktisk hele 147 ganger. 
Lite oppmerksomhet rettes mot den omsor-
gen helsearbeidere bør yte overfor selv-
mordstruede pasienter.

Det er fremdeles grunn til å spørre om 
fagfolk og andre har en overdreven tro på 
selvmordsrisikovurderinger (22). Det inn-
trykket forsterkes av Ekeberg & Hem (23), 
som mener at klinikere må legge stor vekt 
på risikovurderinger, men da i et kortsiktig 
perspektiv. De antar at det er mulig å forutse 
hvem som kommer til å ta sitt eget liv der-
som tidshorisonten er på opptil noen dager.

Andre forskere har vist at det ikke er 
 mulig å forutsi selvmord – verken på kort 
eller lengre sikt – basert på risikovurderin-
ger (24). Vektlegging av risikofaktorbaserte 
selvmordsrisikovurderinger med påfølgen-
de kategorisering av pasientene til å ha lav, 
middels eller høy selvmordsrisiko blir fra-
rådet (25). I stedet bør klinikere jobbe med  
å oppnå gode dialoger med pasientene og gi 
en best mulig behandling ut fra pasientens 
behov, inkludert forhold knyttet til selv-
mordsatferden (26).

Undervurdering  
av erfaringsbasert kunnskap
Vi er ikke imot at man skal vurdere selv-
mordsfaren hos pasienter – det er måten 
dette blir gjort på som er sentralt. I tillegg  

«Selvmord er et komplekst  
og relasjonelt fenomen  
og kan ikke forstås uavhengig  
av kontekstuelle forhold» 

«I verste fall kan manglende 
omsorg gi økt håpløshet og 
medføre økt selvmordsatferd»
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er det viktig å vektlegge den hjelp og 
 omsorg helsearbeidere skal yte etter at 
 selvmordsfaren er vurdert. Den rollen og 
kompetansen sykepleiere og andre i miljø-
personalet har, er av stor betydning.

Studier har vist at erfarne sykepleiere 
opplever å kunne fange opp (varsels)signa-
ler på selvskade/suicidalitet kommunisert  
av pasienter, og at de på den måten har 
bidratt til å avverge alvorlig selvskade og 
kanskje selvmord (27, 28). Slik har de for-
utsett at pasienter kan ha vært i fare for  
å skade seg selv og har handlet ut fra det.  
En slik årvåkenhet og erfaringsbasert ferdig-
het blant sykepleiere og andre helsearbei-
dere synes undervurdert.

I læringsnotatet bemerkes det riktignok at 
pasientsikkerheten kan økes ved at pasien-
ten følges opp av personell som har kompe-
tanse og kjennskap til vedkommende, men 
budskapet er først og fremst at selvmord 
kan forebygges ved bedre implementering 
av retningslinjene og ved bedre gjennom-

føring og oppfølging av beskyttelsestiltak og 
selvmordsrisikovurdering (1). Enten under-
vurderes betydningen av god omsorg og 
gode relasjoner mellom helsearbeider og 
pasient, eller så tar man for gitt at ansatte  
i psykisk helsevern har tilstrekkelige kom-
munikasjons- og relasjonsferdigheter til  
å kunne yte den form for omsorg selvmords-
truede personer har behov for.

Et sentralt spørsmål blir likevel om  
helsearbeidere i praksis prioriterer eller  
har  muligheter for å prioritere en relasjo- 
nell omsorg dersom dette ikke vektlegges  
i nasjonale og politiske føringer i det selv-
mordsforebyggende arbeidet i psykisk helse-
vern. Vi mener retningslinjene bør revide-
res, også tatt i betraktning den omfattende 
kritikk de har fått (22, 29, 30).

Nye prioriteringer
Det er forståelig at man vil forsøke å hånd-
tere et så komplekst fenomen som suicidali-
tet (selvmordstanker, selvmordshandlinger 

og selvmord) gjennom å forholde seg til 
deler av fenomenet (f.eks. konsentrere seg 
om diagnostikk og behandling av psykiske 
lidelser, kartlegging av risikofaktorer, gjen-
nomføring av selvmordsrisikovurdering og 
beskyttelsestiltak). Det er imidlertid på høy 
tid at man vektlegger kompleksiteten ved 
den enkeltes suicidalitet og tenker mer på 
hvordan helsearbeidere kan skape gode 
møter med selvmordstruede pasienter og 
yte god omsorg.

En slik vektlegging bør nå prioriteres av 
politikere og helsemyndigheter samt ledere 
og helsearbeidere i psykisk helsevern. Da må 
vi også være villige til å bruke ressurser på  
å sikre at personellet får nødvendig utdan-
ning, opplæring, veiledning og støtte slik at 
de kan yte den form for omsorg selvmords-
truede pasienter trenger.

Mottatt 26.11.2017, første revisjon innsendt 7.12.2017, 
godkjent 14.12.2017.
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Strukturerte tiltak mot infeksjoner  
i sykehjem

Sykehjemsinfeksjoner er utfordrende, både når det gjelder diagnostikk  
og valg av behandlingsstrategi. I Bergen har vi de siste årene jobbet 
målrettet med forbedring av infeksjonsbehandlingen i sykehjem.

Sykehjemsmedisinen kjennetegnes av 
mangfold. I Bergen kommune spen-
ner sykehjemstilbudet fra et korttids-
sykehjem med nesten hundre senger 

og stabil legedekning på daglig basis, til små 
langtidsenheter med legebesøk én dag per 
uke. Å skape en felles plattform for håndte-
ring av ulike medisinske tilstander, her-
under akutte infeksjoner, kan derfor være 
vanskelig.

Omkring 5 % av sykehjemspasientene vil 
til enhver tid ha en behandlingskrevende 
bakteriell infeksjon. Omkring halvparten  
av disse har urinveisinfeksjon (1). I preva-
lens undersøkelsene registreres imidlertid 
bare et utvalg av bakterielle, helsetjeneste-
assosierte infeksjoner, nemlig urinveisinfek-
sjoner, nedre luftveisinfeksjoner, hud- og 
sårinfeksjoner og postoperative infeksjoner. 
Det er dermed grunn til å anta at den reelle 
infeksjonsbyrden i sykehjem er høyere. 
Sykehjemsinfeksjoner er også en hyppig 
årsak til innleggelse i sykehus og er assosiert 
med høy sykelighet og dødelighet (2, 3).

Omkring 6 % av antibiotikabruk til men-
nesker i Norge foregår på sykehjem, og det 
er forskjeller i behandlingspraksis mellom 
institusjonene (4). Etter innføring av sam-
handlingsreformen i 2012 har dessuten 
kravene til behandlingstilbudet i sykehjem 
økt. Stadig flere sykehjem tilbyr nå for 
 eksempel parenteral antibiotikabehandling. 
Dette åpner for bruk av stadig mer bredspek-
trede midler utenfor sykehus.

Helse- og omsorgsdepartementets hand-
lingsplan mot antibiotikaresistens i helse-
tjenestene ble lagt frem i 2015 (5). Som ledd  
i dette tok Antibiotikasenteret for primær-
medisin initiativ til gjennomføring av den 
nasjonale antibiotikaintervensjonen Rikti-
gere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommu-
nene (RASK). Intervensjonen var et pilotpro-
sjekt i Østfold i 2016 og ble i løpet av første 
halvdel av 2017 også implementert i Hed-
mark og Hordaland. Samtidig har avdeling 
for sykehjemsmedisin i Bergen kommune 
arbeidet for å øke kvaliteten på infeksjons-
diagnostikk og -behandling. Vi vil i denne 
kronikken kort presentere kjennetegn  

hos infeksjonspasienter i sykehjem og vår 
tilnærming til temaet.

Infeksjonspasienter i sykehjem
Sykehjemspasienter er som regel gamle,  
har svekkede hud- og slimhinnebarrierer  
og stor byrde av kroniske sykdommer, 
 implantater og andre fremmedlegemer.  
De bruker oftere immundempende medi-
siner enn yngre. Med alderen tilkommer 
også en ubalanse i immunsystemets 
 respons på infeksjoner (6). Alt dette gir  
økt infeksjons risiko og både dårlig mot-
standskraft og redusert reservekapasitet  
ved akutte hendelser.

Høy forekomst av kognitiv svikt og alvor-
lige somatiske sykdommer hos sykehjems-
pasienter gir redusert reservekapasitet  
i viktige organer. Ved akutte hendelser ser  
vi derfor regelmessig at fremtredende sym-
ptomer skyldes svikt i endeorganer og/eller 
funksjoner som krever mye av pasienten. 
Oftest opptrer dette i form av delirium, 
falltendens, urininkontinens og dehydre-
ring. Feber kan mangle hos en betydelig 
andel, og en del pasienter utvikler ikke,  
eller de har problemer med å kommunisere, 
lokale symptomer på infeksjon (7). Kroniske 
sykdommer kan også redusere spesifisiteten 
av vanlige kliniske funn ved akutt infek-
sjonssykdom.

Infeksjonsdiagnosen i sykehjem hviler 
som regel på det kliniske bildet og et 
 begrenset utvalg av dyrkningsprøver og 
betennelsesmarkører i blod. Den klassiske 
bio kjemiske responsen i perifert blod som 
vanligvis er assosiert med akutte bakterielle 
infeksjoner, med markant stigning i C-reak-
tivt protein (CRP) og leukocytter, kan etter 
vår erfaring mangle hos enkelte gamle og 

skrøpelige. Sykehjemspasienter har også 
oftere ikke-infeksiøse betennelsestilstander 
og kreftsykdom enn yngre individer, noe 
som kan gi tolkningsproblemer når det 
foreligger høye CRP- eller leukocyttverdier.

Eldre kan pådra seg infeksjoner med et 
vidt spekter av mikroorganismer, og det er 
viktig å sikre gode dyrkningsprøver før anti-
biotikabehandling startes. Men med alderen 
øker også forekomsten av mikro biell koloni-
sering av hud, slimhinner og sår, spesielt  
i urinveiene (7). Dette gir en betydelig risiko 
for overbehandling med antibiotika.

Eldre tåler ofte antibiotika bedre enn 
andre medikamentgrupper. De får likevel 
hyppigere bivirkninger og komplikasjoner 
av antibiotikabruk enn yngre (8). Vi har 
erfart at spesielt ciprofloksacin kan gi meget 
plagsomme kognitive bivirkninger, først og 
fremst hos pasienter med demenssykdom. 
Alvorlig nyresvikt utelukker dessuten bru-
ken av enkelte antibiotikagrupper, som for 
eksempel aminoglykosider, og må føre til 
dosereduksjon av andre.

Bedre infeksjonshåndtering  
og organisering
Infeksjonsmedisinen i sykehjem er sjelden 
spektakulær, men skrøpelige pasienter,  
ofte med diffuse kliniske funn, vanskelig 
diagnostikk og høy sykelighet og dødelighet 
gjør sykehjemsinfeksjoner til en viktig utfor-
dring med stort forbedringspotensial. I et 
forsøk på å standardisere både utrednings- 
og behandlingspraksis ved de 24 til dels 
høyst forskjellige sykehjemmene i Bergen 
kommune, har vi valgt å fokusere på system-
tiltak som vi håper og tror kan implemente-
res på en effektiv måte.

Legetjenesten i sykehjem i Bergen har 
siden 2013 vært organisert i egen avdeling. 
Ledergruppen består av avdelingsoverlegen 
og tre såkalte teamoverleger, som har det 
faglige ansvaret for legetjenesten i hver sin 
geografiske sektor (team). Teamoverlegen  
er tilgjengelig for telefonisk og stedlig vei-
ledning i sin sektor og har også et ansvar  
for håndtering av eventuelle infeksjons-
utbrudd.

Avdelings- og teambasert legeundervis-
ning foregår regelmessig, med jevnlig tilbud 
om undervisning i smittevern og infeksjons-
sykdommer. Denne organiseringen opp-
muntrer til hyppig kontakt mellom syke-
hjemslegene og teamoverlegen for disku-
sjon av vanskelige infeksjonsmedisinske 

«Omkring 5 % av sykehjems- 
pasientene vil til enhver tid 
ha en behandlingskrevende 
bakteriell infeksjon »
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problemstillinger og bidrar til faglig fordyp-
ning. I forbindelse med gjennomføring av 
den nasjonale antibiotikaintervensjonen  
i sykehjem har vi også mål om å nå ut til 
pleiepersonell med undervisning, spesielt  
i diagnostikk av urinveisinfeksjoner.

Bruk av retningslinjer
Sykehjemslegene oppfordres til å bruke de 
nasjonale retningslinjene for antibiotika-
bruk i primærhelsetjenesten (som har et 
eget kapittel om sykehjemsinfeksjoner)  

og for antibiotikabruk i sykehus, sistnevnte 
spesielt i de tilfeller der bruk av parenteral 
antibiotikabehandling er aktuelt. Vi har 
også laget en egen metodebok i sykehjems-
medisin, med et infeksjonskapittel som 
omhandler generelle prinsipper for dia-
gnostikk og behandling og en omtale av  
de vanligste infeksjonssykdommene i syke-
hjem (9).

Gjennom det nasjonale pasientsikkerhets-
programmet I trygge hender 24�–�7 er fore-
bygging av fall, underernæring, trykksår og 

urinveisinfeksjoner, samt riktig legemiddel-
bruk, definert som viktige innsatsområder  
i sykehjem. Tavlemøter, der risikotavler 
brukes for å følge ulike innsatsområder for 
beboere i sykehjemsavdelinger, skaper en 
oversiktlig og tverrfaglig ramme for vurde-
ring av risiko og nødvendige tiltak for den 
enkelte beboer. I Bergen har flere sykehjem 
fokusert på forebygging av urinveisinfeksjo-
ner, der blant annet indikasjoner for kateter-
bruk har vært en viktig parameter.

Strukturert journalsystem
I 2016 ble journalsystemet Geriatrisk Basis 
Datasett (GBD DIPS) implementert ved alle 
de 24 kommunale sykehjemmene i Bergen 
kommune (10). Dette journalsystemet åpner 
for strukturering og standardisering av 
journalopplysninger og gir et betydelig 
potensial for overblikk over blant annet 
antibiotikabruk og infeksjonspanorama  
ved sykehjemmene. Etter vår erfaring er det 
spesielt tre områder innen infeksjonsmedi-
sinen i sykehjem der relativt enkle hjelpe-
midler kan bedre presisjonen i diagnostikk 
og valg av behandlingsstrategi betraktelig. 
Etter implementeringen har vi derfor  
nå fokus på registrering, oppfølging og 
behandling av hver enkelt infeksjonsepisode 
(infeksjonsregistrering), indikasjoner for 
urinprøvetaking til strimmelundersøkelse/
dyrkning og beslutninger omkring håndte-
ring av akutte, systemiske infeksjoner i livets 
sluttfase.

Vi bruker et infeksjonsregistreringsskjema 
bestående av flervalgsmenyer og fritekst  
(fig 1). Dette følger pasienten gjennom hver 
infeksjonsepisode og oppdateres regelmes-
sig underveis. I skjemaet registreres mis-
tenkt eller bekreftet infeksjonstype, even-
tuelle mikrobiologiske funn, eventuelle valg 
av antibiotika og utfall. Sykehjemslegen får 
en elektronisk påminnelse om å opprette 
infeksjonsregistreringsskjema ved ordine-
ring av antibiotika, og medikamentlisten  
er koblet til en interaksjonsdatabase. Infek- 
sjonsregi streringsskjemaet gjør det lettere  
å følge infeksjonsforløpet i journalen, legger 
for holdene til rette for å skreddersy behand-
ling etter mikrobiologiske prøvesvar og gir 
oversikt over forekomst og utfall av infeksjo-
ner i hele sykehjemspopulasjonen.

Urinstrimmelundersøkelse brukes på vid 
indikasjon i sykehjem og fører sannsynligvis 
til unødig bruk av antibiotika. Basert på en 
urinprøvesjekkliste utformet av Antibiotika-

Figur 2 og 3 finnes på tidsskriftet.no 
Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no

Figur 1  Eksempel på infeksjonsregistreringsskjema som brukes i journalsystemet Geriatrisk Basis Datasett. Skjemaet 
inneholder en kombinasjon av flervalgsmenyer (markert med tallverdier i andre kolonne), datofelt (markert med aktuell 
dato i andre kolonne) og fritekstfelt. Pasientopplysningene er fiktive.
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sjonsregistrering vil i fremtiden bidra til 
kvalitetssikring av infeksjonshåndteringen  
i sykehjem og åpne for kliniske og mikro-
biologiske studier av sykehjemsinfeksjoner.

Utfordringer med implementering
Vi har brukt ulike strategier for implemente-
ring av journalskjema og infeksjonskontroll-
program: lanseringsforedrag, påminning  
til sykehjemsleger per e-post og tekstmel-
dinger, undervisning og direkte kommuni-
kasjon med leger og pleiepersonell. Ved  
slike enkle intervensjoner har vi økt bruken 
av beslutningsskjema. Det er imidlertid 
fremdeles en vei å gå før alle de nevnte 
verktøyene er godt integrert i den kliniske 
hverdagen, forhåpentligvis som viktige 
bidrag til bedre omsorg for pasienter med 
infeksjoner i sykehjem.

Mottatt 15.9.2017, første revisjon innsendt 24.10.2017, 
godkjent 20.11.2017.

senteret for primærmedisin har vi laget en 
elektronisk sjekkliste i journalsystemet 
(fig 2). Vi både håper og tror at dette kan 
bedre presisjonen i prøvetakingen og heve 
terskelen for rekvirering av strimmelunder-
søkelser og urindyrkning.

Sykehjemspasienter i siste livsfase får ofte 
systemiske infeksjoner, spesielt fra luftvei-
ene, og etter vår erfaring responderer slike 
pasienter ofte først på behandlingen når de 
tilbys bredspektrede og resistensdrivende 
antibiotika. Mange får residiverende infek-
sjoner og går ofte igjennom flere behand-
lingsrunder før man velger å avstå fra anti-
biotikabehandling. Slike beslutninger er 
alltid vanskelige, men som regel vil både 
hensynet til pasienten, de pårørende og det 
antibiotikaøkologiske perspektivet forenes  
i en beslutning om behandlingsunnlatelse. 
Bruk av antibiotika kan inkluderes i et 
 beslutningsskjema i journalsystemet (fig 3). 
Dette kan inspirere til samtale omkring 

viktige beslutninger på et fornuftig tids-
punkt i sykdomsprosessen.

Kvalitetssikring
Infeksjonsforebyggende tiltak i sykehjem er 
spesielt viktig, all den tid sykehjemspasienter 
tåler akutte infeksjoner relativt dårlig. For  
å standardisere infeksjonsforebyggingen ble 
det i 2015�–�16 laget og implementert et felles 
infeksjonskontrollprogram for Bergens 24 
kommunale sykehjem. Programmet er til-
gjengelig på kommunens intranett sider.

Estimert antibiotikabruk i sykehjem hviler 
på innkjøpsdata og ikke forbruk. Vi vet dess-
uten lite om det virkelige infeksjons pano-
ramaet i norske sykehjem. De nasjonale 
prevalensundersøkelsene viser kun et øye-
blikksbilde av infeksjonsforekomsten og 
hviler på rapportering av klinisk infeksjon 
med et varierende presisjonsnivå fra den 
enkelte sykehjemslege. Elektronisk kobling 
mellom reelt forbruk av antibiotika og infek-
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Ved langtidsbehandling med Plaquenil (hydroksyklorokinsulfat) er det er viktig å være 
oppmerksom på den doseavhengige risikoen for retinopati/toksisk skade av retina.

Plaquenil har indikasjon som behandling og profylakse mot malaria, men langtids- 
behandling er i dag mest aktuelt for pasienter med ulike revmatiske/ inflammatoriske  
sykdommer. Langtidsbehandling kan potensielt forårsake irreversibel toksisk skade av 
retina. Risikoen er tids- og doseavhengig og øyekontroller er derfor anbefalt ved langtids-
behandling, som angitt i norske retningslinjer og preparatomtalen til Plaquenil (2). 

En daglig dose på ≤ 5 mg/kg kroppsvekt er anbefalt i øyelegeforeningens behandlings-
retningslinjer for hydroksyklorokinsulfat (1). Preparatomtalen til Plaquenil åpner for en 
dosering opp til 6,5 mg/kg for å sikre effekt av behandling der en høyere dosering ansees 
som nødvendig (3).

NYTT OM LEGEMIDLER

T. nr. 3/18

NYHETER FRA STATENS LEGEMIDDELVERK

Eligard (leuprorelinacetat) brukes i  
behandling av hormonfølsom  
prostatakreft. Dersom sikkerhetskanylen 
skrus for hardt på sprøyten, kan dette 
føre til sprekkdannelse, lekkasje av  
legemidlet og underdosering. 

Siden 2013, da Eligard ble utstyrt med 
en ny sikkerhetskanyle, er det meldt om 
295 tilfeller med lekkasje på grunn av at 
helsepersonell har skrudd sikkerhets- 
kanylen for hardt på sprøyten (4).

Råd til helsepersonell: 

Det er sendt ut et ”Kjære helsepersonell-
brev” om saken. Meld eventuelle  
bivirkninger til RELIS i din helseregion:  
relis.no/meldeskjema

Kontakt: redaksjonen@legemiddelverket.nolegemiddelverket.no/nyttomlegemidler

Risiko for øyeskade ved langtidsbehandling med 
Plaquenil (hydroksyklorokinsulfat)

Eligard - risiko for lekkasje ved 
feil montering av kanylen

Før oppstart av behandling bør pasienten ha vært hos øyelege for kontroll av  
synsskarphet, det sentrale synsfeltet, fargesyn og øyebunnsundersøkelse. 

Pasienten bør senere kontrolleres minst to ganger i året. Et opphold i behandlingen 
på to - tre måneder per år nedsetter komplikasjonsrisikoen. 
 
Ved minste tegn til retinaskade eller andre synsforstyrrelser (synsskarphet,  
fargesyn), må behandlingen seponeres umiddelbart og pasienten bør følges nøye 
med tanke på mulig forverring. Forandringer i retina kan forverres også etter  
seponert behandling. 
 
Samtidig bruk av hydroksyklorokin og legemidler kjent for å indusere retinatoksi- 
sitet, for eksempel tamoksifen, er ikke anbefalt.

Råd til leger:
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Mangel på Levaxin tabletter (levotyroksinnatrium)
Det er for tiden leveringssvikt på Levaxin i alle styrker. Legemiddelverket tillater  
midlertidig salg av levotyroksin i utenlandske pakninger (frem til 28.02.2018), og det ytes 
refusjon på blå resept for disse (1). 

Apotek som fortsatt har Levaxin på lager, skal forebygge hamstring ved bare å utlevere 
én pakning til hver pasient. Vi ber leger om å hjelpe pasienten til en korrekt ukedose av 
Levaxin med de styrker som fortsatt kan skaffes i apotek. 

Råd til leger:

Mangelsituasjoner for legemidler er økende. Det skyldes blant annet råstoffmangel,  
produksjonssvikt, feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt  
kompliserte omsetningsstrukturer i det globale legemiddelmarkedet. Slike forhold er 
utenfor norske myndigheters kontroll, men når mangel oppstår gjøres det tiltak nasjonalt. 
Ofte løses mangelsituasjoner ved overgangsordninger med midlertidig godkjenning av 
utenlandske pakninger eller rådgivning om bruk av virkestoffer med tilnærmet samme 
effekt som det som mangler. På sikt jobber «Nasjonalt senter for legemiddelmangel og 
legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten» med å forbygge mangel på livsviktige 
legemidler, blant annet ved kontinuerlig å overvåke det globale legemiddelmarkedet.

Alternative legemidler er ikke direkte byttbare med Levaxin, men kortvarig behand-
ling med alternativ i korrekt dose vil neppe påvirke stoffskiftet nevneverdig. I tilfeller 
der pasienten har brukt et annet legemiddel i tre måneder, anbefales likevel kontroll 
av stoffskiftet før pasienten går over til Levaxin igjen.  

Ved permanent bytte fra Levaxin til et annet alternativ, bør det tas blodprøve for 
måling av TSH/FT4 etter to og fire måneder for å finjustere dosen. 

Pasienter som bruker Levaxin bør få informasjon om at de kan få norske eller uten-
landske pakninger på apoteket. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fest sikkerhetskanylen til sprøyten 
ved å holde sprøyten og dreie  
kanylen forsiktig cirka ¾ omdreining 
med klokken til den sitter fast. 
Dersom kanylekoblingen ser ut til å 
være skadet eller lekker, skal  
legemidlet ikke brukes. 
Testosteronnivået bør måles  
ved mistanke om feil ved håndtering. 
Vær nøye med å følge fremgangs- 
måten beskrevet i preparatomtalen, 
se vedlegg I, pkt. 6.6. Instruksjons-
film er lenket i Felleskatalogens sin 
tekst på nett (5). 
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Hoftebruddspasienter som opereres 
senere enn etter 24 timer, har høyere 
dødelighet enn dem som opereres 
tidligere. Dette viser en ny studie.

I en retrospektiv kohortstudie om behand-
ling av hoftebrudd var målet å finne mulig 
sammenheng mellom preoperativ ventetid 
og 30-dagersdødelighet (1). Studien omfattet 
mer enn 42 000 pasienter med hoftebrudd 
behandlet ved 72 sykehus i Canada i perio-
den 2009�–�14. Det var signifikant forskjell  
i risikojustert sannsynlighet for død innen 
30 dager dersom operasjonen foregikk  
før eller etter 24 timer, henholdsvis 5,8 %  
og 6,5 % (risikodifferanse 0,79 %, 95 % KI 
0,23�–�1,35)

– Denne studien er stor og viser tydelige 
resultater, men kommer strengt tatt ikke 
med noe vesentlig nytt, sier Frede Frihagen, 
som er overlege ved Hoftebruddsenheten 
ved Oslo universitetssykehus. 

– Alle retningslinjer og behandlings-
anbefalinger om hoftebrudd tilsier at 
 operasjonen skal finne sted så snart som 
mulig. Studien skilte ikke mellom ulike 
årsaker til lang ventetid, og ofte er nok 
årsaken begrenset operasjonskapasitet,  
sier Frihagen.

– Selv om man har brukt avanserte statis-
tiske metoder for å kontrollere for faktorer 
som gir økt risiko, kan det tenkes at resulta-
tet er påvirket av det forhold at noen pasien-
ter trengte annen behandling før de kunne 
opereres. Slike pasienter har i utgangspunk-
tet høyere dødsrisiko, sier han.

– I Norge er andelen hoftebruddspasienter 
som opereres innen 24 og 48 timer valgt 
som nasjonale kvalitetsindikatorer, og i 2016 
var disse andelene henholdsvis 63 % og 93 %. 
30-dagersdødeligheten var 8,4 %, opplyser 
Frihagen.

– Vi er langt fremme i forskningen om 
hoftebrudd, men ligger kanskje litt bak de 

flinkeste i å omsette kunnskap til bedre 
praksis, mener Frihagen, som påpeker at  
et bedre pasientforløp for gamle pasienter, 
ofte omtalt som ortogeriatri, er vist å bedre 
prognosen etter hoftebrudd. 

– De første norske behandlingsanbe-
falingene for hoftebrudd er like rundt  
hjørnet, sier han.

PETTER MORTEN PETTERSEN TIDSSKRIFTET

Pasienter med hoftebrudd bør opereres innen 24 timer

Høyresidig hoftebrudd. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix
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Nye studier tyder på at visse 
tarm bakterier kan regulere 
T-lymfocyttimmunitet.

Multippel sklerose er en autoimmun syk-
dom der både arv og miljø har betydning 
for sykdomsutviklingen. En hypotese om  
at tarmfloraen – tarmens mikrobiota – kan 
ha betydning for en proinflammatorisk 
T-lymfocyttprofil, er nylig undersøkt i to 
studier (1, 2).

Ingen av studiene viste store forskjeller  
i tarmflora hos pasienter med multippel 
sklerose fra tarmflora hos friske kontroll-
personer, men de hadde større mengder 
bakterier av visse slekter enn kontrollperso-
nene. Ekstrakter fra slike bakterier viste seg 
å kunne stimulere danning av proinflamma-
toriske lymfocytter i leukocyttkulturer, mens 
en art det var mindre av, virket antiinflam-
matorisk. Tarmmikrobiota fra pasienter 
med multippel sklerose transplantert til 
mikrobefri tarm i mus med eksperimentell 
autoimmun encefalomyelitt, en musemo-
dell for sykdommen, resulterte i alvorligere 
sykdom enn transplantasjon av kontroll-
flora (1).

I den andre studien førte transplantasjon 
av tarmmikrobiota fra en enegget tvilling 
med multippel sklerose til høyere insidens 
av multippel sklerose-analog sykdom hos 
mus enn tarmmikrobiota fra den friske 
tvillingen. Stimulerte muselymfocytter fra 
de sykere musene produserte mindre inter-
leukin-10 (IL-10), som virker antiinflamma-
torisk, og antistoff mot IL-10 økte sykdoms-
insidensen.

– Det er for tiden stor interesse for tarm-
floraens betydning for helse og sykdom,  
og det foregår nå mye forskning om den 
såkalte mikrobiota-tarm-hjerne-aksen, sier 
Jørgen Valeur, som er leder ved Unger- 
Vetlesens Institutt ved Lovisenberg  
Diakonale Sykehus.

– Dyremodeller for sykdommer med 
ukjent etiologi har begrenset overførings-
verdi, men er likevel interessante biologiske 
testsystemer til å utforske tarminnholdets 
funksjoner. Slike translasjonsstudier er 
svært viktige for å belyse sykdomsmekanis-
mer og illustrerer at det er viktigere å under-
søke hva mikrober gjør enn hvem de er,  
sier han.

HAAKON B. BENESTAD  
UNIVERSITETET I OSLO
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Har tarmfloraen betydning for utvikling  
av multippel sklerose?

Tarmbakterier. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / 
NTB scanpix

Krigen i Syria var en direkte årsak til 
nesten 150 000 dødsfall de første seks 
årene. Over 100 000 av ofrene var sivile.

Protestene mot regimet i Syria startet i mars 
2011 og utviklet seg raskt til en krig som 
fortsatt pågår. Mer enn seks millioner men-
nesker har flyktet fra landet, og av dem som 
ble igjen har hundretusener dødd. Innen 
2014 hadde den forventede levealderen for 
syrere falt med ca. 20 år.

Direkte dødsårsaker knyttet til krigen er 
skader etter voldsbruk og annen krigføring. 
I en ny studie er denne typen dødsfall blitt 
kartlagt og tallfestet (1). Studien omfattet 
alle voldelige dødsfall med komplett infor-
masjon om sted, dato og dødsårsak for hele 
Syria, bortsett fra områder kontrollert av 
regjeringen.

I perioden fra 18. mars 2011 til 31. desember 
2016 ble det registrert 143 630 voldelige 
dødsfall, og 70,6 % av de døde var sivile. Av de 
sivile døde var det en gradvis økende andel 
barn: 9 % i 2011, 19 % i 2013 og 23 % i 2016. 
Luftangrep og langdistanseprosjektiler 
forårsaket 57 % av de sivile dødsfallene,  
inkludert 75 % av dødsfall hos kvinner og 
79 % av dødsfall hos barn. Nesten alle døds-
fall forårsaket av tønnebomber rammet 
sivile. Av ca. 20 000 henrettelser gjaldt  
ca. 92 % sivile.

I tillegg har krigen indirekte forårsaket 
dødsfall gjennom økt sykdomsspredning, 
mangel på helsepersonell og annen ressurs-
mangel.

KRISTOFFER BRODWALL  
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN 
HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS
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Dødsfall i krigen  
i Syria tallfestet
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Proteiner kan  
avsløre tarmkreft

Vil påvisning av proteiner i avførings-
prøver erstatte koloskopi som 
screening undersøkelse for tarmkreft?

Kreftsvulster produserer andre proteiner 
enn friskt vev gjør. I utredning av mulig 
kolorektalkreft har man lenge benyttet 
tester som påviser hemoglobin i avføringen. 
Teknologiske nyvinninger har nå gjort det 
mulig fra en avføringsprøve å sekvensere 
DNA fra proteiner som produseres av kreft-
svulster. Slike proteiner finnes ikke i avfø-
ringsprøver fra friske individer.

I en studie som nylig er publisert i Annals 
of Internal Medicine, ble 315 avføringsprøver 
fra friske mennesker, fra pasienter med 
kolorektalkreft og fra pasienter med adeno-
mer undersøkt med massespektroskopi (1). 
Til sammen 834 proteiner ble påvist. Ved 
bruk av klassifikasjons- og regresjonstre-
analyser (classification and regression tree 
analysis, CART) og logistisk regresjon kom 
det frem at en kombinasjon av fire proteiner 
var best i stand til å skille kreftpasienter  
fra friske. Ved å kombinere funn av disse  
fire proteinene ved hjelp fekale immuno-
kjemiske tester kunne man skille pasienter 
med tarmkreft fra friske mennesker, og man 
kunne skille mellom pasienter med adeno-
mer og pasienter med kreftsvulster med 
høyere sensitivitet og spesifisitet enn ved 
påvisning av hemoglobin i avføringen.

– Fekale immunokjemiske tester med nye 
sensitive antistoffer kan brukes for å påvise 
kreft og adenomspesifikke biomarkører.  
På sikt kan dette gjøre tarmscreening med 
koloskopi overflødig og forvandle koloskopi 
til en i hovedsak terapeutisk prosedyre, sier 
Thomas de Lange, førsteamanuensis ved 
Universitetet i Oslo og tidligere leder av 
forprosjektet for screeningprogrammet  
for tarmkreft i Norge.

– Denne utviklingen vil måtte påvirke 
omfanget av det nasjonale tarmscreening-
programmet som snart skal settes i gang, 
sier de Lange, som mener at en randomisert 
studie på befolkningsnivå vil bli helt nød-
vendig.

ØYVIND STOPLE SIVERTSEN TIDSSKRIFTET
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Overforbruk av antibiotika ved 
forkjølelsessymptomer hos barn  
kan reduseres gjennom opplæring  
og bevisstgjøring. Dette viser en ny  
studie fra Kina.

Antibiotikaresistens skyldes i all hovedsak 
overforbruk av antibiotika. Dette er et glo-
balt problem. I Kina forskrives antibiotika til 
70 % av dem som oppsøker lege på grunn av 
forkjølelsessymptomer. Særlig forskrives det 
mye antibiotika til barn.

I en fersk studie fra Kina ble tiltak for å 
redusere antibiotikabruken hos barn i alde-
ren 2�–�14 år studert (1). Av 25 legesentre ble 12 
klyngerandomisert til en intervensjonsgrup-
pe, der legene fikk opplæring og veiledning 
i indikasjon for antibiotikaforskrivning og 
hadde månedlige gjennomganger av sin 
praksis. Foreldrene fikk opplæring under 
konsultasjonen, fikk utdelt en informasjons-
brosjyre og kunne se på en informasjons-
video på venterommet. Ved de øvrige 13 lege-
sentrene fortsatte legene sin kliniske praksis 
som før.

Sammenlignet med praksisen de siste tre 
måneder før intervensjonen ble forskrivnin-
gen av antibiotika redusert fra 82 % til 40 % 
av konsultasjonene i intervensjonsgruppen, 

mens forskrivingen i kontrollgruppen var 
uendret (henholdsvis 75 % og 70 % i de to 
periodene). Dette tilsvarer en absolutt re-
duksjon i antibiotikaforskrivning på 29 % 
(95 % KI 16�–�42 %). Totalt inngikk ca. 10 000  
pasientkonsultasjoner i denne analysen.

Denne studien er en av de første om tiltak 
for å redusere antibiotikabruken i lavinn-
tekts- og mellominntektsland. Den hadde en 
pragmatisk design som viser at enkle tiltak 
kan gi stor effekt. Men forfatterne påpeker at 
det også på slutten av intervensjonstiden ble 
forskrevet for mye antibiotika, derfor kan 
flere tiltak være nødvendig. Studien var 
dessuten kortvarig. Det trengs større studier 
med lengre oppfølgingstid for å se om effek-
ten av denne type tiltak vedvarer.

KRISTOFFER BRODWALL  
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN 
HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS
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Tiltak for redusert antibiotikabruk i Kina

Illustrasjonsfoto: AP/NTB scanpix
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Etterlattes erfaringer  
ved selvmord hos unge menn

BAKGRUNN
Hvert år tar i gjennomsnitt 110 menn under 35 år livet  
sitt i Norge. Få mottar helsehjelp i perioden før selvmor-
det. Det eksisterer lite forskning på kontakt med hjelpe-
instanser for dem som tar livet av seg, utover studier av 
antall legebesøk før døden. Formålet med denne studien 
var å fremskaffe kunnskap om pårørendes behov for 
hjelp fra helsetjenesten, både i å avdekke selvmordsfare 
og motivere til å søke hjelp i livskriser.

MATERIALE OG METODE
61 dybdeintervjuer med nære etterlatte etter selvmord 
hos unge menn (18�–�30 år) ble analysert med fortolkende 
fenomenologisk analyse.

RESULTATER
De etterlatte opplevde den allment aksepterte antagel-
sen om at selvmord skyldes psykisk sykdom som et 
hinder for å identifisere selvmordsrisiko. De fleste 
etterlatte hadde ikke sett tegn på psykisk sykdom før 
selvmordet. Selvmordskrisen var knyttet til relasjonelle 
forhold. Etterlatte som hadde tanker om at det forelå 
selvmordsfare, opplevde at deres oppfordringer om  
å søke helsehjelp ikke var nok. Økt kunnskap om selv-
mord og oppsøkende helsehjelp var tiltak som ble 
foreslått.

FORTOLKNING
Funnene utfordrer dagens forebyggingsmodell. Både 
helsepersonell og befolkningen bør informeres bedre 
om at psykisk sykdom verken er en tilstrekkelig eller  
en nødvendig faktor for å forklare selvmord, selv om det 
er knyttet forhøyet selvmordsfare til enkelte psykiske 
lidelser.

METTE LYBERG RASMUSSEN
mette.lyberg.rasmussen@fhi.no
Avdeling for psykisk helse og selvmord
Folkehelseinstituttet

GUDRUN DIESERUD
Avdeling for psykisk helse og selvmord
Folkehelseinstituttet

Bærum kommune
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HOVEDBUDSKAP
De etterlatte så få tegn på alvorlig 
psykisk lidelse i forkant av selv-
mordet

De etterlatte manglet kunnskap  
om selvmord hos mennesker med 
høy mestringsevne

De etterlatte opplevde at helsetjenes-
ten manglet kunnskap om selvmord 
hos mennesker med høy mestrings-
evne

Livsbelastninger før selvmordet  
var knyttet til relasjonelle vansker  
og nederlag

Myndighetene har de siste ti-
årene lagt ned et betydelig 
arbeid i å forebygge selv-
mord (1). Spesielt har tiltak i 
spesialisthelsetjenesten vært 
et viktig satsingsområde (2). 

Til tross for dette arbeidet viser tall fra Døds-
årsaksregisteret at de nasjonale selvmords-
ratene ikke har sunket de siste 15 år (3). I 2015 
tok 590 mennesker livet sitt i Norge, 109 var 
menn under 35 år.

Det er et stort problem at vi i liten grad når 
unge menn i psykisk krise med eksisterende 
hjelpetiltak. Kun 13 % er i kontakt med spesia-
listhelsetjenesten, og kun 23 % hadde søkt 
hjelp fra primærhelsetjenesten siste måned 
før selvmordet (4). I tillegg viser enkelte stu-
dier at få av dem som søker helsehjelp før de 
tar sitt liv, tar opp selvmordstanker under 
konsultasjonen (5).

I Handlingsplan for forebygging av selvmord 
og selvskading 2014�–�2017 presiseres det at 
 ansvaret for selvmordsforebyggende tiltak 
hviler på både primær- og spesialisthelsetje-
nesten, og at utvikling og iverksetting av tiltak 
som bidrar til at flere selvmordsutsatte menn 
søker helsehjelp, er et særlig viktig satsings-
felt (1). Likevel har vi lite forskningsbasert 
kunnskap å bygge tiltak på.

I tidligere forskning har man hovedsakelig 
rettet oppmerksomheten mot antall lege-
besøk i ulike tidsrom før døden (4). Erfarin-
gene til familiemedlemmer, venner, kjærester/
samboere og andre nærstående til unge 
menn som ikke søker hjelp fra helsetjenesten 
i perioden før de tar sitt liv, er lite belyst. Som 
vår studie viser kan kunnskap om vanskene 

disse har med å forstå selvmordsfare, være av 
stor betydning for både helsetjenesten og folk 
flest når det gjelder å avdekke selvmordsfare 
og motivere til hjelpsøking.

Vi har derfor gjennomført et forskningspro-
sjekt hvor problemstillingene var: Hvilke 
 erfaringer har etterlatte med å avdekke selv-
mordsfare og å motivere unge menn i psykisk 
krise til å søke helsehjelp?

Materiale og metode

Data ble samlet inn i perioden 2007�–�09 gjen-
nom dybdeintervjuer med til sammen 61 
nære selvmordsetterlatte til ti unge menn i 
alderen 18�–�30 år. Datamaterialet er omfat-
tende og ble samlet inn med det formål at det 
skulle brukes til flere forskningsprosjekter. 
Hvert intervju er på 30�–�50 A4-sider og belyser 
mange ulike temaer knyttet til avdøde, årsaks-
forhold til selvmordet og de etterlattes rela-
sjon til avdøde.

De unge mennene hadde ikke tidligere vært 
i kontakt med psykisk helsevern og hadde hel-
ler ikke søkt hjelp fra primærhelsetjenesten i 
forkant av selvmordet. Seks av de ti etterlot 
seg avskjedsbrev. Ti av de etterlatte var mødre, 
11 var fedre/stefedre, ti var søsken, 24 var ven-
ner og seks var kjærester/samboere. Alle de 
etterlatte var over 18 år. Intervjuene fant sted 
6�–�18 måneder etter selvmordet.

Vi kontaktet kommuneoverleger i Sør- 
Norge med skriftlig informasjon om studien. 
De identifiserte aktuelle selvmord gjennom 
dødsmelding og obduksjonsrapport og tok 
kontakt med nærmeste pårørende per telefon 
og informerte om studien. Dersom pårørende 
samtykket til deltagelse i studien, mottok de 
utfyllende skriftlig informasjon og samtykke-
erklæring. Først da prosjektleder mottok sam-
tykkeerklæringen, fikk intervjuerne informa-
sjon om den etterlatte. Den etterlatte ble kon-
taktet per telefon, og tid og sted for intervju 
ble avtalt.

Etter det første intervjuet ble de etterlatte 
bedt om å oppgi andre personer som sto 
 avdøde nær. Disse fikk tilsendt informasjon 
om studien, og prosedyren med å etablere 
kontakt etter at samtykkeerklæringen var 
mottatt hos prosjektleder fortsatte. Inter-
vjuerne var første- og annenforfatter i tillegg 
til en annen erfaren forsker, alle med høy 
 ekspertise i selvmordsfeltet.

Vårt faglige ståsted er forankret i psykolo-
gisk suicidologisk teori, der selvmordsatferd 
forstås som en reaksjon på stort indre og ytre 

press slik at selvmord av den suicidale oppfat-
tes som den eneste veien ut av en uløselig 
krisesituasjon (6). Denne forståelsen gjelder 
enten avdøde hadde en psykisk lidelse eller 
ikke.

I tråd med vår faglige forankring startet 
intervjuene med et åpent spørsmål: «Hva er 
dine tanker om de forhold som førte til at 
 avdøde tok livet sitt?» I denne delen holdt vi 
oss mest mulig tilbake og lot informantene 
fritt fortelle sine historier.

Vi fulgte deretter opp med en problem-
orientert del, basert på Shneidmans oppsett 
for å gjennomføre dybdeintervjuer med 
 etterlatte ved selvmord, såkalt psykologisk 
autopsi-intervju (6). I denne delen ble blant 
annet temaer knyttet til avdødes psykiske til-
stand før selvmordet, negative livshendelser 
i perioden før selvmordet, generelle person-
lighetstrekk, kvalitet i interpersonlige relasjo-
ner, rusmiddelbruk og livshistorie belyst.

Avslutningsvis ble de etterlatte spurt om de 
hadde noen tanker om hva som eventuelt 
kunne ha forhindret selvmordet. Intervjuene 
(1,5�–�3 timer) ble tatt opp på lydbånd, transkri-
bert og avidentifisert i henhold til godkjen-
nelsen fra etisk komité.

Intervjuene ble analysert med fleksibel for-
tolkende fenomenologisk metode (7). I tidli-
gere analyser av materialet rapporterte vi 
hvordan de etterlatte forstår avdøde og selv-
mordshendelsen (8–10). Vi så da at de fleste 
etterlatte søkte gjennom de siste samtalene 
de hadde hatt med avdøde etter svar på spørs-
målene «Hvorfor så jeg ikke selvmordet kom-
me?» og «Kunne jeg ha gjort mer for å skaffe 
helsehjelp?».

For å undersøke disse spørsmålene ble hele 
materialet gjennomgått på nytt og analysert 
med dette som overordnet tema. Dette inne-
bar at begge forfatterne hver for seg gjennom-
gikk alle intervjuene i hver av de ti selvmords-
sakene, først for å få et grep om helheten, 
deretter for å identifisere problemer og behov 
knyttet til å forstå selvmordsfaren og å moti-
vere til å søke hjelp. Gjennom lesingen av det 
transkriberte datamaterialet kom vi frem til 
mange ulike temaer, som så ble diskutert og 
utfordret i mange møter mellom forfatterne. 
Analyseresultatet ble sammenfattet til tre 
overordnede temaer.

For å styrke validiteten har vi forsøkt å være 
tydelige på hvordan vi har trukket slutninger 
om temaer fra det konkrete materialet, slik at 
leseren kan følge den analytiske veien som er 
grunnlaget for tolkning og konklusjon. Vi 
presenterer også mange sitater fra materialet.

Engelsk oversettelse på tidsskriftet.no 
Se lederartikkel s. 215 

Se kronikk s. 226
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Å forske på kvalitativt datamateriale stiller 
høye krav til refleksivitet omkring vår egen 
forforståelse og vårt eget engasjement. Begge 
forfatterne er kliniske psykologer, med lang 
erfaring i å jobbe med mennesker i selvmord-
skriser i både kommune- og spesialisthelsetje-
nesten. I tillegg har vi begge jobbet i mange 
år med etterlatte ved selvmord. Begge forfat-
terne har også lang erfaring som selvmords-
forskere.

Undersøkelsen er godkjent av regional 
 komité for medisinsk og helsefaglig forsk-
ningsetikk.

Resultater

Basert på tekstanalysen kunne etterlattes opp-
levelse av problemer og behov i arbeidet med 
å identifisere selvmordsfare og motivere for å 
søke hjelp deles i tre temaer: For det første at 
antagelsen om at selvmord skyldes psykisk 
sykdom var et hinder. For det andre at selv-
mordskrisen var knyttet til relasjonelle for-
hold. For det tredje at oppfordring om å søke 
hjelp ikke er nok.

Antagelsen om at selvmord  
skyldes psykisk sykdom var et hinder
De fleste etterlatte innledet med å fortelle at 
selvmordet hadde kommet som et sjokk. De 
hadde ikke sett tegn på psykisk lidelse, men 
opplevde avdøde som «normal» og «flink» i 
jobb og skole helt frem til han tok sitt liv.

En venn som nylig hadde vært sammen 
med avdøde på ferie og på forelesning på uni-
versitet dagen før selvmordet, sa for eksem-
pel: «Det kom som et sjokk. Ingen tegn på 
sånn depresjon. Han var rett og slett en veldig 
oppegående fyr.»

Gjennomgående kritiserte de etterlatte det 
de mente var den rådende oppfatningen, 
 basert på helsepersonells uttalelser, at selv-
mord skyldes depresjon og/eller skjer hos 
mennesker som er alvorlig psykisk syke. De 
forkastet denne teorien, fordi den syntes «feil» 
eller «misvisende» for hvordan de opplevde 
avdøde i perioden før selvmordet.

En nær etterlatt, ved et annet selvmord, som 
selv jobbet i helsetjenesten, beskrev slik hvor-
dan sykdomsmodellen kom til kort:

Han hadde en jobb som han fungerte fint i. Han 
var på skolen samme dag, han var sammen med 
kamerater samme dag, gjennomførte alt som 
vanlig … Han var sånn som skulle være med på 
alt, kjempeflink, topp karakter … Men altså det 

vi har sett av uregelmessigheter, at han sov dårlig, 
slutt med kjæresten. Disse små tingene … Man 
føler jo på en måte at man kanskje skulle ha sett 
ting, psykiatriske diagnoser og sånn da, men hvil-
ken har han hatt?

Mest påfallende var at mange etterlatte for-
talte hvordan nettopp antagelsen om at selv-
mord henger sammen med psykisk lidelse, 
sammen med avdødes mestrende fasade, 
kunne ha bidratt til at de hadde oversett tegn 
på selvmordsfare (som søvnproblemer, 
 aggresjonsutbrudd, ytringer om egen død/
selvmord) som faktisk forelå i perioden før 
selvmordet. En mor sa det slik:

Jeg har ikke sett på ham som syk … han var en 
flink gutt, karriere … god lønn, fin leilighet, bil, 
ny samboer … Han er ikke den typen … En ting 
som jeg ikke tok tak i, han sa «jeg kommer til å 
dø snart». Og jeg har grubla mye over det der og 
kan ikke skjønne selv hvorfor jeg ikke har tatt tak 
i den … jeg får det heller ikke til å stemme … han 
var jo ikke syk.

Ved et annet selvmord sa et familiemedlem: 
«Det som var rart, var vel at han gjorde det … 
han var en ressursperson, sto tidlig på egne 
bein, tok utdannelse … han var tvers gjennom 
en ordentlig fyr.» Familiemedlemmet fortalte 
videre at avdøde hadde hatt en svært uheldig 
oppførsel i det offentlige rom uken før selv-
mordet – «det var så lite ham som det er mulig 
... da burde det ha ringt mange bjeller».

Særlig mangelen på kunnskap om selv-
mord hos mennesker med høy mestringsevne 
ble av mange etterlatte trukket frem som sen-
tralt med tanke på både egne og helseperso-
nells muligheter til å identifisere en selv-
mordskrise. En mor sa: «Selv hos fastlegen er 
det dårlig kompetanse, det er det.» I et annet 
tilfelle sa en venn som var sammen med 
 avdøde på fest samme kveld som han tok livet 
sitt: «Legen mente jo at det var et sånt psyko-
tisk tilfelle da, at han ikke visste hva han 
 gjorde da han gjorde det, men, nei. Han var 
aldri så langt borte at han ikke visste hva han 
gjorde.»

Om behovet for kunnskap om selvmord 
uten årsak i psykisk lidelse sa en bestevenn 
ved et annet selvmord:

Det er mange sånne punkter som jeg kan peke 
på, som hadde man visst mer om selvmord da, så 
kunne man kanskje ha sett visse ting … Så det 
som skjer er jo at han får en brutal nedtur når 
han ikke fikk den jobben ... det var et skikkelig 

slag i trynet … han datt veldig som person … For 
der, på jobben har han alltid vært flink … og 
dette ser jeg ikke før etter at ting har skjedd.

Selvmordet var knyttet  
til relasjonelle forhold
Et annet problem en del etterlatte fortalte om 
når det gjaldt deres mulighet til å fange opp 
og/eller håndtere selvmordsrisiko var knyttet 
til at selvmordskrisen ikke oppsto i et vakuum, 
men spilte seg ut mellom avdøde og noen av 
dem. De hadde derfor ikke vært i posisjon til 
å forstå alvoret i trusler om selvmord og rea-
gere adekvat på disse.

Dette illustreres gjennom følgende uttalelse 
fra en far om samtalen som spilte seg ut mel-
lom ham og avdøde kun timer før selvmordet, 
i forbindelse med at han avviste sønnens 
 ønske om å få slippe å stå til ansvar for en nor-
mal, men kjedelig situasjon den unge man-
nen selv hadde forårsaket:

Og da sa han jo, hissig, så sa han, faen, jeg skulle 
tatt livet mitt, sa han faktisk. Så sa jeg, herregud, 
hva er det du snakker om, sa jeg, for det er jo sånn 
som, altså jeg reagerte ikke når han sa det, for det 
er jo ofte sånn som du sier når du er … Men klart, 
i ettertid, så har jeg jo tenkt på det. Men sånn at 
da sa jeg at hva oppnår du med det da, du vil jo 
bare skape nye problemer for oss.

Denne faren beskrev hvordan han i konflikt-
situasjonen opplevde sønnens trusler om å ta 
sitt liv som helt ut av proporsjoner. Han for-
talte videre at hans prosjekt var å gjøre en 
mann av sin umodne sønn, ved å få ham til å 
gjøre noe han forventet at en ung mann skal 
kunne klare: «Jeg gjorde det jeg gjorde, for jeg 
tenkte at det ville være en god skole for ham.» 
I ettertid ser han at han ikke klarte å høre ver-
ken alvoret i trusselen eller respondere ade-
kvat. Han tolket selvmordsutsagnet som et 
tegn på svakhet.

Ved et annet selvmord beskrev en tidligere 
samboer hvordan heller ikke hun hadde for-
stått alvoret i truslene om at han ikke orket 
mer. Han hadde ringt henne en uke før selv-
mordet og vært oppgitt. Hun hadde opplevd 
svært turbulente perioder i kjæresteforholdet 
og ønsket ikke å starte på nytt.

Han prøvde å komme nærmere og nærmere, 
mens jeg ikke orka. Jeg ville egentlig bare ha han 
lenger unna livet mitt … Og en uke før han tok 
livet sitt, så ringte han jo og sa at han ikke orka 
mer liksom: jeg orker ikke mer … Men jeg tolka 
det jo ikke det som, jeg orker ikke noe mer ...
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Som vist i disse to eksemplene fortalte mange 
etterlatte om hvordan de først i ettertid tolker 
direkte selvmordstrusler og utsagn om ikke å 
orke mer som uttrykk for reell selvmordsfare. 
Særlig det at de var part i en konflikt med 
 avdøde da de mottok selvmordstruslene, og 
med det selv var aktør i selvmordskrisen, ble 
av mange trukket frem som sentralt for 
 muligheten til å fange opp at det var selv-
mordsfare og så handle.

Oppfordring om å søke hjelp er ikke nok
Noen etterlatte ved flere ulike selvmord for-
talte at de hadde forstått selvmordsfaren og 
oppfordret avdøde om å søke helsehjelp, men 
at oppfordring alene ikke hadde vært nok.

En far hadde vært alvorlig bekymret for sin 
sønn i ukene før selvmordet, etter at den unge 
mannen var blitt stoppet fra et antatt selv-
mordsforsøk etter et skamfullt nederlag og så 
hadde isolert seg hjemme. Faren hadde derfor 
bestilt flere legetimer for sønnen. Men søn-
nen hadde uteblitt fra alle.

Fastlegen ga i en samtale med faren etter 
selvmordet uttrykk for at han tvilte på om det 
ville vært et godt alternativ å få politiet til å 
komme hjem til sønnen for bistand til å få 
ham tvangsinnlagt. Mest sannsynlig ville dette 
bare ha forsterket skammen og hele proble-
met. Faren var ved intervjutidspunktet frem-
deles enig med fastlegen i denne vurderingen. 
Men flere ganger i intervjuet tok han opp at 
det burde gått an å få til en løsning der fast-
legen kunne ha kommet på hjemmebesøk.

Ved et annet selvmord, der alle informan-
tene beskrev avdøde som svært suksessfull, 
fortalte en tidligere samboer at hun var blitt 
alvorlig bekymret for avdøde noen dager før 
selvmordet. Om innholdet i samtalen hun 
hadde hatt med ham da han uventet hadde 
ringt henne på natten, sa hun følgende:

… så sa han at han jobben gikk til helvete og alt 
var bare dritt liksom … Og så forteller han at han 
skulle bare gå og skyte seg … jeg ble jo skikkelig 
skremt og så ba jeg han om, ba han om å gå og 
oppsøke hjelp da. Sa, du må gjøre det.

Denne unge mannen tok sitt liv få dager etter 
denne samtalen. Han søkte ikke helsehjelp, 
men viste seg frem som mestrende og suk-
sessfull i alle andre relasjoner helt frem til han 
tok livet sitt. Han etterlot seg et brev hvor han 
skrev at han hadde tenkt på selvmord lenge.

Hvorfor det å søke og akseptere helsehjelp 
ikke synes å ha vært et alternativ for de unge 
mennene i selvmordskrise, ble av mange etter-
latte knyttet til følelsen av å ha lidd et uoppret-

telig nederlag. De beskrev at det som vanligvis 
oppfattes som normale hendelser for unge 
menn (som ikke å få den jobben man ønsker, 
brudd med kjæresten, aggressive utbrudd), 
ikke ble tålt av avdøde. Selvmord ble sett på 
som en løsning på en «umulig» situasjon.

Mange etterlatte forkastet overfladiske for-
klaringer – som at selvmordet var resultat av 
en impulsiv handling og/eller mangel på 
kunnskap i helsevesenet. En far sa det slik: 
«Hvorfor han ikke søkte profesjonell hjelp? 
Han visste at det fantes et helsevesen, men 
han bestemte seg for at dette var løsningen.»

Noen etterlatte knyttet fraværet av hjelp-
søking til at avdøde hadde vokst opp i en 
 familie hvor fasade var viktig og/eller svakhet 
ble avvist. En etterlatt sa: «Status er viktig, det 
skal se veldig bra ut utenifra … han har vært i 
en familie der psykiske problemer er tabu … 
sånn aksepterer ikke vi i vår familie.»

Diskusjon

Kunnskapsmangel
Et gjennomgående funn i denne studien er at 
det ikke har vært knyttet selvmordsfare til 
disse unge mennene på grunn av deres høye 
mestringsevne og fraværet av symptomer på 
alvorlig psykisk lidelse.

Etterlatte ga uttrykk for at fagfolk som regel 
understreker sammenhengen mellom selv-
mord og psykisk lidelse når de uttaler seg i 
mediene. Dette har ført til en allmenn oppfat-
ning, slik de uttrykte det, om at selvmord ikke 
skjer der det ikke foreligger en psykisk syk-
dom.

De etterlatte i vår studie pekte på behovet 
for generell informasjon både til befolknin-
gen og helsepersonell om kompleksiteten ved 
selvmord. Det vil si at fagfolk også må for-
midle at selvmord kan finne sted hos men-
nesker med høy ytelsesevne, spesielt når det 
skjer en endring i atferden.

Dette funnet sammenfaller med funnene i 
en studie fra Storbritannia, der informante-
nes antagelse om at selvmord primært skjer 
hos mennesker som er psykisk syke eller 
 alvorlig deprimert, var til hinder for å avdekke 
selvmordsfare hos unge menn med høy mest-
ringsevne (11). Funnet sammenfaller også med 
både en nasjonal og flere internasjonale stu-
dier, som har vist at over 40 % av selvmordene 
ikke med rimelighet kan knyttes til alvorlig 
psykisk lidelse (5, 12, 13).

Det kan være truende å ta innover seg sine 
egne barns psykiske vansker, ikke minst hvis 

man opplever at det kan ha betydning for ens 
identitet som forelder/familie. Det er derfor 
av stor betydning at vi i vår studie også har 
intervjuet individer som kjente avdøde godt, 
men som ikke tilhørte den nærmeste fami-
lien. Disse informantene ser heller ikke psy-
kisk sykdom som forklaring på selvmordet.

Tar vi de etterlattes erfaringer på alvor, ser 
det ut til at kunnskapsformidling til befolk-
ningen om årsaker til selvmord har vært for 
snevert konsentrert om psykisk sykdom. I til-
legg, for å beskytte seg selv mot skyldfølelse, 
kan en del etterlatte forklare årsaken til selv-
mordet med eksterne faktorer. Dette er vist i 
en britisk studie av foreldres forståelse av sine 
sønners selvmord (14).

Synet på selvmordskrisen  
og hvordan den bør møtes
Det andre hovedfunnet i vår studie, at avdøde 
befant seg i en konfliktsituasjon, blir av etter-
latte fortolket som vesentlig for selvmordet. 
De unge mennenes opplevelse av avvisning i 
nær relasjon og/eller uhåndterbar skam fra et 
nederlag i jobb/skole ble ansett som viktigere 
enn alvorlig depresjon/psykisk lidelse (9).

Dette samsvarer med funn fra en norsk av-
handling om selvmord blant eldre, der ana-
lyser av intervjumateriale fra både etterlatte 
og helsepersonell viste at selvmord hos eldre 
mennesker var relatert til tap av selvfølelse, 
ikke primært til depresjon (15). Våre funn sam-
svarer også med funn fra en norsk avhandling 
om selvmord hos unge, der intervjuer med 
foreldre som har mistet barn i selvmord, viste 
at en del selvmord hos barn og unge hang 
sammen med relasjonskonflikter heller enn 
psykisk lidelse (12).

Samlet peker disse funnene på at forebyg-
ging er et anliggende for både primær- og 
spesialisthelsetjenesten – og for folk flest. De 
konfliktsituasjonene etterlatte fortalte at av-
døde var i før han ga opp livet, ble oppfattet 
som klart innenfor vedkommendes mest-
ringsevne. Det vanskeliggjør situasjonen at en 
del familier hadde kviet seg for å søke helse-
hjelp, også der symptomer som for eksempel 
søvnproblemer, aggresjonsutbrudd, tilbake-
trekning eller rusbruk indikerte en form for 
psykisk stress. I et par av sakene søkte de pårø-
rende helsehjelp, og noen etterlatte ga uttrykk 
for et ønske om at fastlegen burde rykke ut der 
de pårørende er bekymret for personens liv.

I Norge er fastlegen og legevakten de 
 instanser mennesker i livskriser først søker 
helsehjelp hos. De etterlatte i vår studie ga 
 uttrykk for at de som er i krise og søker helse-
hjelp, bør bli møtt på – og få hjelp med – de 
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ulike problemene som utløste livskrisen. De 
pekte altså på at helsehjelpen bør være noe 
mer enn symptomrelatert i smal forstand.

Dette støttes også av en nestor i selvmords-
feltet, Øivind Ekeberg, som sier at «tiltak ved 
selvmordsatferd må uansett være mer omfat-
tende enn å stille en psykiatrisk diagnose og 
behandle denne, da det ikke minst dreier seg 
om mellommenneskelige, sosiale, yrkesmes-
sige og eksistensielle problemer» (16).

De etterlatte i vår studie mente at dersom 
pårørende er pådrivere til at unge menn i en 
krisesituasjon får tilbud om samtale med fast-
lege, må fastlegen ha kunnskap om selv-
mordsfaren hos mennesker som tilsynela-
tende fungerer bra, men der fasaden er i ferd 
med å sprekke. Fastlegene burde også være 
aktivt oppsøkende hvis en slik ung mann ikke 
møter til avtalen. Dette støttes av studier som 
viser at det kun å oppsøke medisinsk hjelp på 
oppfordring fra nærstående personer, i seg 
selv ikke er nok til å hindre selvmord (17).

En annen viktig implikasjon av funnene 
våre er at opplysningskampanjer om selv-
mord må utformes slik at den kunnskapen vi 
har om selvmord utenfor psykisk helsevern, 
får tilstrekkelig plass. Vi bør fortsette å eta-
blere lavterskeltilbud for mennesker i livs-

krise, slik det er gjort i en rekke kommuner. 
Spesielt bør vi skreddersy noen av disse tilbu-
dene slik at de passer for unge menn, det kan 
for eksempel være egne kvelder på helsesta-
sjon for ungdom rettet mot gutter/unge 
menn. Siden det er flere selvmord hos menn 
enn hos kvinner, er det behov for slike tiltak.

Studiens begrensninger  
og styrke
Funnene fra etterlattintervjuene er ikke gene-
raliserbare til å gjelde for alle unge menn, 
men gir innsikt i selvmord hos unge menn 
med høy mestringsevne. Etterlatte til andre 
unge menn, andre forskere og andre kvalita-
tive metoder ville kunne gi andre funn. Det 
gjør ikke våre funn mindre viktige.

Én metodisk styrke er at vi har basert stu-
dien på åpne dybdeintervjuer med mange 
informanter, og at analysen er knyttet til 
kunnskap om hvilken relasjon hver enkelt 
informant hadde til avdøde. Av anonymitets-
hensyn er det selvfølgelig gjort noen endrin-
ger, men nærheten til avdøde er korrekt be-
skrevet.

En annen styrke i vår studie er at kategorise-

ringen i temaer og fortolkningen av materia-
let ble foretatt individuelt og deretter sam-
menlignet og drøftet i mange møter mellom 
forfatterne. At forfatterne har lang erfaring i å 
jobbe klinisk med selvmordsforsøkere og 
 etterlatte ved selvmord samt har vitenskapelig 
kompetanse, styrker validiteten av funnene.

Konklusjon

Funnene stemmer ikke overens med den eta-
blerte oppfatningen at selvmord primært er 
et symptom på psykisk lidelse. Vår studie viser 
hvor vanskelig selvmordsforebygging kan 
være. Samtidig peker våre funn på et område 
som har allmenn gyldighet – nemlig press på 
unge mennesker i retning av å være vellykket 
på de fleste av livets områder. At dette kan føre 
til selvmord, er nok ikke en ny observasjon for 
folk flest.

Fremtidige handlingsplaner for selvmords-
forebygging bør inkludere et bredere per-
spektiv på selvmord enn sykdomsmodellen.

Mottatt 30.6.2017, første revisjon innsendt 25.11.2017, 
godkjent 1.12.2017.

METTE LYBERG RASMUSSEN
(f. 1966) er psykolog, ph.d. og forsker/postdoktor. 
Hun er også klinisk psykolog ved Akershus univer-
sitetssykehus, DPS Groruddalen.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

GUDRUN DIESERUD
(f. 1944) er psykolog, dr.psychol., pensjonert senior-
forsker og psykologspesialist.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen 
interessekonflikter.

LITTERATUR
1 Handlingsplan for forebygging av selvmord og 

selvskading 2014�–�2017. Oslo: Helsedirektoratet, 
2014. www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b
047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_ 
selvmord_300414.pdfIS – 2182 (24.6.2017).

2 Nasjonale retningslinjer for forebygging av 
selvmord i psykisk helsevern. Oslo: Sosial- og helse- 
direktoratet, 2008. https://helsedirektoratet.no/ 
Lists/Publikasjoner/Attachments/3/Nasjonal-faglig- 
retningslinje-for-forebygging-av-selvmord-i-
psykisk-helsevern-IS-1511.pdf(27.11.2017).

3 Dødsårsaksregisteret. Folkehelseinstituttet.  
www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/ 
dodsarsaksregisteret/ (24.6.2017).

4 Luoma JB, Martin CE, Pearson JL. Contact with 
mental health and primary care providers before 
suicide: a review of the evidence. Am J Psychiatry 
2002; 159: 909�–�16. 

5 Hamdi E, Price S, Qassem T et al. Suicides not in 
contact with mental health services: Risk indica-
tors and determinants of referral. J Ment Health 
2008; 17: 398�–�409. 

6 Shneidman E. Suicide as psychache: A clinical 
approach to self-destructive Behavior. Northvale, 
NJ: J. Aronson, 1993.

7 Smith JA, Flowers P, Larkin M. Interpretative 
phenomenological analysis. London: Sage, 2009.

8 Rasmussen ML, Haavind H, Dieserud G. Young 
men, masculinities and suicide. Arch Suicide 
Res 2017; �E-publisert 21.6.2017�DOI: 10.1080/ 
13811118.2017.1340855. 

9 Rasmussen ML, Dyregrov K, Haavind H et al. The 
role of self-esteem in suicides among young men. 
Omega 2015; . 

10 Rasmussen ML, Haavind H, Dieserud G et al. Explo-
ring vulnerability to suicide in the developmental 
history of young men: a psychological autopsy 
study. Death Stud 2014; 38: 549�–�56. 

11 Sweeney L, Owens C, Malone K. Communica-
tion and interpretation of emotional distress 
within the friendships of young Irish men prior 
to suicide: a qualitative study. Health Soc Care 
Community 2015; 23: 150�–�8. 

12 Freuchen A. The lost years: suicide among children 

and young adolescents. A psychological autopsy 
study of suicide victims 15 years and younger 
1993�–�2004 in Norway. Doktoravhandling. Oslo: 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, 
2013.

13 Judd F, Jackson H, Komiti A et al. The profile of 
suicide: changing or changeable? Soc Psychiatry 
Psychiatr Epidemiol 2012; 47: 1�–�9. 

14 Owens C, Lambert H, Lloyd K et al. Tales of 
bio graphical disintegration: how parents make 
sense of their sons’ suicides. Sociol Health Illn 
2008; 30: 237�–�54. 

15 Kjølseth I. Control in life - and in death: An 
understanding of suicide among the elderly. 
Doktoravhandling. Oslo: Institutt for medisinske 
basalfag, Universitetet i Oslo, 2010.

16 Ekeberg Ø. Selvmord under pågående behandling. 
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1390. 

17 Owens C, Lambert H, Donovan J et al. A qualitative 
study of help seeking and primary care consulta-
tion prior to suicide. Br J Gen Pract 2005; 55: 503�–�9. 



Tidsskriftet på Twitter

F Ø LG  O S S  PÅ  @T I D S S K R I F T E T 

Klikk deg inn på aktuelle saker og fordyp  
deg i interessante temaer

Ta del i diskusjonene, si din mening  
og del innholdet med andre



244

KLINISK OVERSIKT

TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 3,  2018;  138:  24 4 –7

OLE-CHRISTIAN WALTER RUTHERFORD
ole-christian.rutherford@so-hf.no
Hjertemedisinsk avdeling
Sykehuset Østfold Kalnes

Oslo universitetssykehus

Antidotbehandling  
ved bruk av direktevirkende 
antikoagulasjonsmidler

Direktevirkende perorale antikoa-
gulantia brukes nå av flere pasien- 
ter enn vitamin K-antagonister  
i Norge. Likevel er det fremdeles usik- 
kerhet forbundet med håndtering av 
alvorlige blødninger hos pasienter 
som bruker disse medikamentene.

De direktevirkende perorale anti-
koagulasjonsmidlene (direct 
oral anticoagulants, DOAK) – 
dabigatran, apiksaban, rivar-
oksaban og edoksaban – er like-
verdige eller bedre alternativer 

enn vitamin K-antagonister (VKA) både for 
behandling av venøs tromboembolisme (1–5) 
og som hjerneinfarktprofylakse ved ikke-val-
vulær atrieflimmer (6–9). Etter at de ble intro-
dusert i Norge i 2011 (dabigatran og rivaroksa-
ban), 2012 (apiksaban) og 2016 (edoksaban), 

har bruken økt raskt. DOAK er blitt det fore-
trukne førstevalget, og stadig flere pasienter 
bytter fra warfarin til DOAK-preparater. Det er 
i dag flere norske pasienter som benytter 
DOAK enn warfarin (10, 11) (tab 1).

Behandling med DOAK medfører lavere 
blødningsrisiko enn vitamin K-antagonister 
(12), men vitamin K-antagonister har den for-
delen at man kan følge grad av blodfortyn-
ning med måling av INR. Dersom alvorlige 
blødninger inntreffer, kan antikoagulasjons-
effekten oppheves ved bruk av protrombin-
komplekskonsentrat (PKK). Inntil idarusizu-
mab ble godkjent for klinisk bruk i Norge 
høsten 2015, har ikke direktevirkende antidot 
vært tilgjengelig for noen direktevirkende 
perorale antikoagulantia. Studier viser at årlig 
har ca. 2 % av pasientene som bruker perorale 
antikoagulantia behov for akutt kirurgi eller 
invasive prosedyrer (f.eks. pacemakerimplan-
tasjon) som krever normal hemostase. Årlig 
utvikler ca. 1,5 % alvorlige eller livstruende 
blødninger. Dette vil si at flere tusen pasienter 
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i Norge hvert år vil ha akutt behov for rever-
sering av antikoagulasjon (6, 8, 13–16).

Denne artikkelen omhandler temaet blød-
ninger som komplikasjon til antikoagulasjon 
med direktevirkende perorale antikoagu-
lantia med særskilt fokus på reversering av 
antikoagulasjonseffekt og bruk av antidoten 
idarusizumab. Artikkelen er basert på eksiste-
rende norske og europeiske retningslinjer (17, 
18), søk i PubMed samt artikkelforfatternes 
egne litteraturarkiv og kliniske erfaringer. 
Flere av forfatterne har vært med i arbeidet 
med de norske og europeiske retningslinjene 
for bruk av DOAK-preparater (17, 18).

Blødningsrisiko

Under pågående antikoagulasjonsbehandling 
med vitamin K-antagonister er forekomsten 
av alvorlige blødninger 1,5�–�5,0 % per år (12). 
Metaanalyser viser at bruk av DOAK-prepara-
ter medfører lavere risiko for blødningskom-
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plikasjoner enn vitamin K-antagonister (12), 
hvilket også bekreftes i registerstudier (19). 
Dødsraten for alvorlige blødninger er i over-
kant av 13 % (20, 21). Av disse er intrakranial 
blødning den mest fryktede og alvorligste 
blødningskomplikasjonen, med en dødsrate 
på 45�–�55 % (22, 23).

Forebygging av blødninger

Under antikoagulasjonsbehandling er det 
avgjørende med årvåken oppmerksomhet fra 
pasient og behandlende lege for å fange opp 
blødningssymptomer så tidlig som mulig, 
unngå samtidig bruk av risikomedikamenter 
(NSAID-preparater og platehemmere) og å 

sikre riktig profylakse med syrehemmende 
medisiner (24). Dette betyr at regelmessig 
oppfølging og kontroller er viktig. Regelmes-
sige hemoglobinkontroller vil f.eks. kunne 
avsløre okkult gastrointestinal blødning 
(ramme 1).

 Risikofaktorer for antikoagulasjonsutløst 
blødning er hypertensjon, nyresvikt, lever-
svikt, tidligere hjerneslag, tidligere blødning 
eller forhøyet blødningsrisiko, svingende INR-
verdier hos pasienter på vitamin K-antagonis-
ter, alder > 65 år, og samtidig bruk av blodfor-
tynnende midler (inkludert NSAID-prepara-
ter) eller forhøyet forbruk av alkohol (20). Før 
oppstart av antikoagulasjon må behandlende 
lege gjøre en grundig individualisert vurde-
ring av blødningsrisiko. Det er særlig viktig at 
man husker å kontrollere nyrefunksjonspara-
metere hos pasienter som bruker direktevir-
kende orale antikoagulantia.

Ved blødning eller indikasjon for invasiv 
prosedyre er det er svært viktig å ta rede på 
tidspunkt for inntak av siste blodfortynnende 
tablett. Forutsatt normal nyrefunksjon har 
dabigatran halveringstid på 12 timer. Dette 
betyr at effekten er betydelig redusert etter én 
halveringstid og er nærmest borte etter 2�–�3 
halveringstider. Dersom to eller flere halver-
ingstider har passert etter siste inntatte dose, 
er det usannsynlig at reversering av dabiga-
traneffekt vil gjøre stor forskjell. I disse tilfel-
lene er det ekstra viktig å ta høyde for forlen-
get halveringstid og vurdere nyrefunksjonen. 
Dette illustreres ved pasient 2, hvor man raskt 
innså indikasjon for antidot (ramme 2).

 Selv om det ikke finnes én enkel laborato-
rieparameter som kan kvantifisere dabigatra-
neffekt, kan man få et inntrykk av effekten ved 
diverse blodprøver. Dette kan gjøres med kva-
litative metoder som INR og aktivert partiell 
tromboplastintid (APTT) eller med kvantita-
tive metoder som fortynnet trombintid og 
ekarin koagulasjonstid. De kvalitative målin-
gene er mindre nøyaktige, men er tilgjenge-
lige ved alle norske sykehus. Forhøyet INR og 
APTT tyder på svært høy konsentrasjon av 
dabigatran, mens forhøyet APTT alene indike-
rer sannsynlig terapeutisk konsentrasjon. Det 
er viktig å fremheve at normale prøvesvar 
ikke kan utelukke noen grad av effekt.

Håndtering av blødninger

Ved blødninger som oppstår mens man bru-
ker direktevirkende orale antikoagulantia, 
har norske og europeiske anbefalinger vært å 

gi støttende behandling (oksygentilførsel, 
væskeinfusjon, blodtransfusjon osv.) og fysisk/
instrumentell hemostase dersom mulig. I til-
legg gis enten protrombinkomplekskonsen-
trat (Confidex, Octaplex og Prothromplex) for 
alvorlige blødninger hos pasienter som bru-
ker faktor Xa-hemmere (rivaroksaban, apiksa-
ban), eller aktivert protrombinkomplekskon-
sentrat (Feiba) for alvorlige blødninger hos 
pasienter som bruker direkte trombinhem-
mere (dabigatran) (17, 18). For pasienter som 
behandles med dabigatran, kan også antidot-
behandling med idarusizumab være aktuelt 
under særlige omstendigheter.

Antidotbehandling

Idarusizumab (Praxbind) er et Fab (fragment 
antigen-binding)-antistoff med stor affinitet 
for dabigatran utviklet som direkte antidot 
mot dabigatrans antikoagulasjonseffekt. Etter 
intravenøs administrasjon av 5 g idarusizu-
mab reduseres umiddelbart konsentrasjonen 
av fritt ubundet dabigatran i plasma med mer 
enn 99 %, med ledsagende opphevet antiko-
agulasjonseffekt (25). Dabigatran forlenger 
koagulasjonsmålingene fortynnet trombin-
tid, ekarin koagulasjonstid, trombintid (TT) 
og aktivert partiell tromboplastintid. Dabiga-
tranrelatert økning av alle disse parameterne 
blir umiddelbart fullstendig reversert, men 
hos ca. 25 % av pasientene er det observert en 
økning i plasmakonsentrasjon av dabigatran, 
med tilsvarende økning av antikoagulasjons-
effekt, 2�–�24 timer etter administrasjon. Dette 
er foreslått forklart av redistribusjon av vevs-
bundet dabigatran, og man kan ved tegn til 

Tabell 1  Antall pasienter i Norge som bruker antikoagu-
la sjonsmidler. Tall basert på Reseptregisteret 2016 (11). 
 Bruk av edoksaban er ennå ikke tilgjengelig fra Resept- 
registeret

Antikoagulasjonsmiddel
Pasienter 

(antall)

Dabigatran (Pradaxa)  13 327

Rivaroksaban (Xarelto)  28 924

Apiksaban (Eliquis)  37 276

Warfarin (Marevan)  60 537

Totalt 140 064

Ramme 1 Pasient 1 Kvinne med nedre gastrointestinal 
blødning

En kvinne i 80-årene med kols grad III, 
diabetes mellitus type 2 og paroksysmal 
atrieflimmer som nylig hadde startet anti-
koagulasjonsbehandling med dabigatran 
på grunn av atrieflimmer, ble innlagt med 
akutte store melenatømminger. Ved inn-
komst var hun våken og orientert, men  
i hemoragisk sjokk med blodtrykk (BT) 
74/44. Hemoglobinverdien var sunket fra 
12,5 g/dl ved kontroll tre uker tidligere til 
8,0 g/dl. APTT var 155 s.

Pasienten fikk to doser idarusizumab,  
hver på 2,5 mg. Blodtrykket steg til 
140/60 mm Hg 12 minutter etter første 
dose. Etter andre dose ble det ikke obser-
vert nye melenatømminger.

Øvre endoskopi ble utført innleggelses-
dagen uten funn av blødningsfokus. Nedre 
skopi ble utført seks dager etter innleggel-
sesdagen med funn av malignitetssuspekt 
stenoserende tumor i colon ascendens. 
Denne ble senere operert elektivt uten 
komplikasjoner.

Ramme 2 Pasient 2 Kvinne med inkarserert femoral- 
hernie

En kvinne i 70-årene med atrieflimmer, 
hypertensjon, hyperkolesterolemi og gjen-
nomgått hjerneinfarkt og som var antiko-
agulasjonsbehandlet med dabigatran, ble 
innlagt med en smertefull kul i venstre 
lyske. CT-undersøkelse ga mistanke om 
inkarserert femoralhernie. Akutt kirurgisk 
behandling var indisert, men pasienten 
hadde tatt siste dose dabigatran kvelden 
før innleggelsesdagen. Idarusizumab 
2,5 mg × 2 ble administrert 90 minutter  
før laparoskopisk operasjon for femoral-
hernie ble utført. Inngrepet var ukompli-
sert og med normal hemostase. Pasienten 
fikk ingen postoperative komplikasjoner  
og ble skrevet ut igjen med opprettholdt 
dabigatranbehandling.
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økt blødningstendens vurdere en ytterligere 
dose idarusizumab (26).

Idarusizumab ble godkjent i Norge under 
navnet Praxbind høsten 2015 for bruk på pa-
sienter som under pågående dabigatran-
behandling utvikler alvorlige blødninger eller 
har behov for akutt kirurgi. Dette skjedde som 
følge av at foreløpige resultater fra den da på-
gående RE-VERSE AD-studien ble publisert i 
august 2015 (27). RE-VERSE AD var en multisen-
ter prospektiv kohortstudie, hvor effekten av 
idarusizumab ble utprøvd i to grupper dabi-
gatranbrukende pasienter. Den første grup-
pen besto av pasienter med akutte alvorlige 
blødninger, den andre av pasienter som 
trengte kirurgiske eller andre invasive inn-
grep som krever normal hemostase og som 
ikke kunne vente åtte timer. Interimanalysen 
av de første 90 pasientene viste at idarusizu-
mab sikkert og svært effektivt reverserer dabi-
gatrans antikoagulasjonseffekt i inntil 24 ti-
mer. Dette har ytterligere blitt bekreftet etter 
publikasjon av resultatene fra den fulle kohor-
ten (26).

Antidot mot andre medikamenter i DOAK-
gruppen er under utvikling. Andexanet alfa er 
et rekombinant modifisert humant faktor 
 Xa-molekyl som binder seg til faktor Xa-hem-
mere (rivaroksaban, apiksaban). Medikamen-
tet har i fase 3-studier vist seg å være effektivt 
til å reversere faktor Xa-hemmeres antikoagu-
lasjonseffekt, og har etter publikasjon av en 
interimanalyse av ANNEXA-4 – en studie av 

67 pasienter med akutt alvorlig blødning –
blitt innvilget hurtigbehandling for rask god-
kjenning av U. S. Food and Drug Administra-
tion (FDA) (28). Preparatet forventes å være 
tilgjengelig i 2018.

Ciraparantag (Aripazine) er syntetisk bred-
spektret antidot som ved hydrogenbindinger 
binder seg til og opphever effekten av alle 
direktevirkende orale antikoagulantia og 
hepa rinoider (ufraksjonert heparin og lav-
molekylært heparin). Preparatet er testet i 
fase II-studier, men det finnes foreløpig ingen 
fase III-studier av preparatet (29).

Reversering av antikoagulasjon

Ved reversering av antikoagulasjon vil pasien-
tens tilgrunnliggende protrombotiske til-
stand reetableres. Det er usikkert om svært 
rask reversering av antikoagulasjon, slik som 
ved administrasjon av idarusizumab, i seg 
selv ytterligere vil øke tromboserisiko. I tillegg 
vil de fleste pasienter med behov for antidot 
være akutt syke og immobiliserte, noe som 
også betydelig øker risiko for trombose. I 
 underkant av 5 % av pasientene i RE-VERSE AD-
studien utviklet tromboemboliske hendelser 
i løpet av de første 30 dagene etter administra-
sjon av idarusizumab. Blant disse hadde 2/3 
ikke gjenopptatt antikoagulasjonsbehandling 
på tidspunktet hendelsen inntraff (26).

Selv om effektiv og trygg reversering av 
dabi gatrans blodfortynnende effekt med 
idarusizumab nå er mulig, er forebyggende 
arbeid det viktigste. Dette oppnås ved riktig 
bruk av antikoagulantia, som omfatter nøye 
vurdering av pasientens risikoprofil, riktig 
dosering, tilstrekkelig informasjon og regel-
messig oppfølging. Antikoagulasjonsrelatert 
blødning oppstår i de fleste tilfeller relativt 
raskt etter oppstart av antikoagulasjonsbe-
handlingen. Pasienter med forhøyet blød-
ningsrisiko bør derfor følges opp tettere i de 
første månedene (24).

To sikre indikasjoner for rask reversering av 
antikoagulasjon er livstruende eller ukontrol-
lert blødning og behov for akutt kirurgi eller 
akutte invasive prosedyrer. Selv om indikasjo-
nene virker klare, er det ikke bestandig enkelt 
å avgjøre hvilke pasienter som trenger anti-
dot. Medikamentet er også relativt kostbart 
og bør forbeholdes pasienter som virkelig 
trenger det. Som illustrert i ramme 3 vil også 

mange ganger konvensjonell støttende terapi 
være godt nok. I ramme 4 presenterer vi kli-
niske scenarier hvor vi mener antidot kan 
være indisert. Forslagene er basert på forfat-
ternes egne erfaringer og er i henhold til gjel-
dende anbefalinger fra European Society of 
Cardiology (30). Det er viktig å presisere at 
man må vurdere indikasjon for antidot i hvert 
enkelt tilfelle. Som hovedregel foreslår vi at 
pasienter som har fått antikoagulasjons-
behandling med direktevirkende orale anti-
koagulantia bør vurderes på samme måte 
som pasienter som har fått vitamin K-antago-
nister. Ville man reversert effekten av war-
farin, burde man vurdere å reversere effekten 
av direktevirkende orale antikoagulantia.

Pasientene har samtykket til at artikkelen blir publisert.

Mottatt 23.2.2017, første revisjon innsendt 27.8.2017, 
godkjent 28.11.2017.

Ramme 3 Pasient 3 Mann med melena

En mann i 80-årene med iskemisk kardio-
myopati, kols, stadium 3-nyresvikt med 
eGFR 35 ml/min, atrieflimmer (antikoagula-
sjonsbehandlet med dabigatran) og tidli-
gere ulcus ventriculi ble innlagt grunnet 
fallerende allmenntilstand og svart avfø-
ring over tre uker. Det viste seg at pasien-
ten hadde tatt ibuprofen for ryggsmerter 
og brukte ingen syrehemmende medisin. 
Pasienten hadde ved innkomst anemi med 
hemoglobin på 5,5 g/dl, hypotensjon med 
BT 85/53 mm Hg og takykardi med hjerte-
frekvens 100 – 120/min. Han hadde også  
en akutt forverring av nyresvikt, med fall  
i eGFR fra 35 ml/t til 23 ml/t. Pasienten  
fikk blodtransfusjon og væske samt pro-
tonpumpehemmer intravenøst. Man avven-
tet å gi idarusizumab, ettersom initial 
behandling meget raskt førte til at tilstan-
den stabiliserte seg. Øvre og nedre skopi 
ble utført uten funn av blødningskilde.

Ramme 4 Kliniske situasjoner hvor antidot kan være 
indisert. Forslagene er basert på forfatternes egne 
erfaringer og er i henhold til gjeldende anbefalinger 
fra European Society of Cardiology (30). 1Samtlige 
tidsintervaller forutsetter normal nyrefunksjon; ved 
redusert nyrefunksjon må man skjønnsmessig ta høyde 
for forlenget halveringstid

Øyeblikkelig hjelp: Større inngrep eller høy 
blødningsrisiko, inkludert kar- og thoraxkir-
urgi, hvis < 481 timer etter sist inntatte 
dose dabigatran

Øyeblikkelig hjelp-kirurgi: Mindre inngrep 
med lav blødningsrisiko, hvis < 241 timer 
etter sist inntatte dose dabigatran

Spinal, epidural og regional anestesi, hvis  
< 481 timer etter sist inntatte dose dabiga-
tran

Spinalpunksjon, hvis < 241 timer etter sist 
inntatte dose dabigatran

Ved indikasjon for trombolytisk behandling 
ved hjerneinfarkt, hvis < 121 timer etter sist 
inntatte dose dabigatran

Ved mottak av traumepasienter og mis-
tenkt eller bekreftet pågående blødning

Sirkulatorisk ustabile pasienter med alvor-
lig blødning som ikke raskt kan stabiliseres 
eller blødning stoppes

Sirkulatorisk stabile pasienter med alvor-
lige blødninger som ikke raskt kan stoppes
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Kro nisk pan krea titt –  
ut red ning og be hand ling

Kro nisk pan krea titt er en kom pleks 
syk dom når det gjel der etio lo gi, 
syk doms for løp og symp to mer. Kon-
se kven sen for pa si en ten er ned satt 
livs kva li tet, smer ter og er næ rings-
svikt. Syk dom men er sann syn lig-
vis un der dia gnos ti sert og får for 
lite opp merk som het – det gjel der 
både fore komst og kli nis ke kon se-
kven ser for pa si en te ne. I ar tik ke len 
gir vi et opp da tert over blikk over 
syk dom men, sam men med råd for 
ut red ning og be hand ling av kro nisk 
pan krea titt.

Kro nisk pan krea titt kan de fi ne res 
som ende sta di et i en pro sess med 
kro nisk in flam ma sjon, fib ro se og 
de struk sjon av nor malt vev i buk-
spytt kjer te len (1–3). Dia gno sen stil-
les ut fra en kom bi na sjon av 

symp to met klas sis ke smer ter, ob jek ti ve funn 
ved bil de dia gnos tikk og på vis ning av ek so-
krin og en do krin svikt (1–3). Diff e ren si al dia-

gnos tisk må det av gren ses mot and re kro nis-
ke øvre ab do mi na le smer te syn dro mer og 
pancreaskreft.

Kro nisk pan krea titt er sann syn lig vis un der-
dia gnos ti sert, og det er van ske lig å angi 
 pre si se es ti ma ter for fore komst. I en eu ro -
peisk stu die es ti me res pre va len sen til 
120�–�143/100 000, med størst hyp pig het hos 
menn (4). Dett e er be ty de lig høy ere enn tid li-
ge re es ti ma ter (1).

Pa si en ter med kro nisk pan krea titt har økt 
ri si ko for pancreaskreft, med en livs tids ri si ko 
på < 5 %. Ri si ko en sy nes ho ved sa ke lig å være 
knytt et til ar ve lig kro nisk pan krea titt (1–3). 
Kro nisk pan krea titt har va ri e ren de pre sen ta-
sjon – alt fra symp tom fri het til utt al te sym pto-
mer med be ty de lig for rin gel se av livs kva li te-
ten. Sann syn lig vis bi drar spen net i kli nisk 
pre sen ta sjon sam men med dår lig de fi ner te 
kri te ri er for tid lig syk dom og man gel full lege-
søk ning hos pa si en ter i ri si ko so nen til at syk-
dom men i man ge til fel ler ikke er kjen nes.

Norsk in ter es se grup pe for pancreassyk-
dommer har ny lig ut for met en norsk vei le der 
for be hand ling og opp føl ging av kro nisk pan-
krea titt (5). Den ne ar tik ke len er ba sert på 
 rå de ne i den ne vei le de ren samt på an be fa lin-
ger fra in ter na sjo na le in ter es se grup per for 
pancreassykdommer.

DAG HOEM
Av de ling for gast ro en te ro lo gisk kir ur gi
Kir ur gisk av de ling
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus

JAN MAG NUS KVAM ME
Gas tro me di sinsk sek sjon
Me di sinsk av de ling
Uni ver si tets sy ke hu set Nord-Norge

TRULS HAUGE
Gas tro me di sinsk av de ling
Oslo uni ver si tets sy ke hus

GEORG DIMCEVSKI
Me di sinsk av de ling
Hau ke land uni ver si tets sy ke hus

Kli nisk pre sen ta sjon

Sen tralt i symp tom bil det er ab do mi na le 
smer ter og symp to mer på ek so krin og en do-
krin svikt. Fler tal let av dem med kro nisk pan-
krea titt har smer ter lo ka li sert dypt og sen tralt 
i ab do men, med ut strå ling til flan ke og rygg 
(6). Smer te møns te ret kan være in ter mitt e -
rende, med smer te frie in ter val ler, el ler kon ti-
nu er lig, med el ler uten for ver rin ger. Smer te ne 
kan også kom me fra and re or ga ner. De kan 
lede til opi at av hen gig het og kan få so sio øko-
no mis ke kon se kven ser (6).

Ved ek so krin pancreassvikt re sul te rer svik-
ten de sek re sjon av en zy mer og bi kar bo nat/
væs ke fra pancreas et ter mål ti de ne i mal -
absorp sjon (1–3). Symp to mer som vektt ap og 
steatoré opp trer sent i syk doms for lø pet, men 
kan også være til ste de på dia gno se tids punk-
tet. Man gel på fett lø se li ge vi ta mi ner kan ses i 
tid lig fase av ek so krin svikt (1–3). Ek so krin 
svikt ved kro nisk pan krea titt opp gis i en nor-
disk da ta ba se å ha en fore komst på 68 % (7).

Dia be tes de bu te rer of test sent i for lø pet, 
med en fore komst i den nor dis ke da ta ba sen 
på 43 % (7). Dia be tes ved kro nisk pan krea titt 
kan være av type 1, type 2 el ler en mer spe si-
fikk type 3, der mang len de in su lin- og glu ka-
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gon pro duk sjon opp står ved de struk sjon av 
langerhansøyer som føl ge av pan krea titt en 
(1, 2).

Kom pli ka sjo ner kan gi end ring i symp tom-
bil det og med fø rer både dår li ge re pro gno se 
og la ve re livs kva li tet. Li ke vel over s es sli ke ofte, 
da pa si ent grup pen har et høyt basalnivå av 
symp to mer. De vik tig ste kom pli ka sjo ne ne 
om ta les i ram me 1.

 Etio lo gi og pa to fy sio lo gi
Den do mi ne ren de teo ri en bak pancreasskade 
er ak ti ve ring av tryp sin, kraf tig re pe ti tiv 
 in flam ma to risk re spons og se kun dær vevs  ska-
de og fib ro se. Den en kel tes ri si ko for kro nisk 
pan krea titt ved eks po ne ring for ri si ko fak to rer 
er va ria bel. Et mind re tall av dem med akutt 
syk dom ut vik ler kro nisk pan krea titt. År sa ker 
til akutt og kro nisk pan krea titt opp sum me res 
i TIGAR-O-klas si fi ka sjo nen (ram me 2). Hos 
20 % fin ner man ikke noen sik ker år sak (8).

Al ko hol har vært an sett som vik tig ste år sak 
til kro nisk pan krea titt. Nye stu di er vi ser at 
røy king er like vik tig – og sann syn lig vis en 
uav hen gig fak tor (1–3). Ters kel ver di en for 
 al ko hol inn tak an slås til fem al ko hol en he ter 
per dag i mer enn seks år (2). Ri si ko en hos røy-
ke re er tre dob let. Ters kel ver di er er ikke 
 av klart (2). Hyperlipidemier, hy per kal se mi, 
kro nisk ny re svikt og me di ka men ter er and re 
år sa ker til kro nisk pan krea titt.

Ge ne tis ke fak to rer spil ler en rol le. Ar ve lig 
syk dom ka rak te ri se res ved akutt e pan krea tit-
ter i barne- og ung doms år og kro nisk pan-

Ram me 1 Kom pli ka sjo ner ved kro nisk pan krea titt

Konkrementer og strikturer i pancreas-
gangen: Endring av smertekarakter og økt 
frekvens av akutt pankreatitt gjør at man 
bør være oppmerksom på obstruksjon av 
pancreasgang

Pseudocyster: Kan obstruere gallegang/
pancreasgang og duodenum og gi smerter, 
kvalme eller icterus

Duodenal obstruksjon: Kan forårsakes  
av store pseudocyster/inflammatoriske 
masser i caput pancreatis

Akutt pankreatitt: Pasienter med kronisk 
pankreatitt har økt risiko for akutt pan-
krea titt, som gir intermitterende sterke 
smerter

Pancreaskreft: Bør vurderes ved endring  
i smertebilde, icterus eller plutselig vekttap

Annet: Bakteriell overvekst, gastroparese, 
opiatindusert tarmparalyse, avhengighets-
problematikk, ulcussykdom og vaskulære 
tromboseringer er eksempler på ekstra-
pankreatiske komplikasjoner

Fi gur 1  Gan gen i en struk tu rert ut red ning av kro nisk pan krea titt
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krea titt i 20�–�30-års al de ren. Dis se pa si en te ne 
har høy livs tids ri si ko for pancreaskreft (1–3). 
Ge ne tisk ut red ning til bys til per so ner un der 
25 år med før s te gangs idio pa tisk akutt pan-
krea titt og til dem som har fle re før s te grads-
slekt nin ger med kro nisk pan krea titt (1–3). En 
rek ke mu ta sjo ner er be skre vet (2).

Au to im mun pan krea titt er en ak tu ell diff e-
ren si al dia gno se (1, 2, 9). Den ne de les inn i to 
ty per. Type 1 er en sy stem syk dom som er 
 ka rak te ri sert av IgG4-po si ti ve plas ma cel ler i 
affi  ser te or ga ner og økt IgG4-nivå i se rum. 
Type 2 er en ren pancreassykdom, uten for-
høy et IgG4-nivå. Beg ge re spon de rer godt på 
ste ro i der. Til ba ke fall ett er be hand ling er van-

ligst ved type 1. Lang va rig, over sett au to -
immun pan krea titt kan ut vik le seg til kro nisk 
pan krea titt.

Ob struk sjon som føl ge av gal le sten, akutt e 
pan krea titt er, svuls ter el ler med fød te mis dan-
nel ser, som for eks em pel pancreas divisum, 
kan hind re pancreassekresjonen og gi re si di-
ve ren de akutt e pan krea titt er og ett er hvert 
kro nisk pan krea titt.

Dia gnos tikk

Ved utt al te mor fo lo gis ke for and rin ger stil les 
dia gno sen på grunn lag av bil de dia gnos tikk 
ale ne. Mer ut ford ren de er det når de tid li ge 
symp to me ne kom mer før det er ra dio lo gis ke 
funn. Sen tralt i ut red nings be slut nin gen er 
opp lys nin ger om ri si ko fak to rer og ge ne tis ke 
for hold. Kom bi na sjo nen av en do sko pisk 
 ul tra lyd un der sø kel se og di rek te funk sjons tes-
ting an s es som gull stan dard for dia gnos tikk 
av tid lig pan krea titt (1, 2). Gan gen i dia gnos ti-
se rin gen pre sen te res i fi gur 1.

Ra dio lo gis ke mo da li te ter som com pu ter to-
mo gra fi (CT), mag ne tisk re so nans to mo gra fi 
(MR) og en do sko pisk el ler eks tern ul tra lyd -
under sø kel se bru kes til å på vi se for and rin ger 
ved kro nisk pan krea titt. Ved mil de for and rin-
ger er en do sko pisk ul tra lyd den mest sen si -
tive me to den (1, 2). For de ler og ulem per med 
de en kel te me to der med eks emp ler pre sen te-
res i fi gur 2 og ram me 3.

Ek so kri ne pancreasfunksjonstester bru kes i 
dia gnos tikk og i vur de ring av be hov for 

 en zym te ra pi. Fe kal elastase i av fø ring (FE-1, mo-
no klo nal ELI SA-test) er den van lig ste. En ver di 
< 200 μg/g in di ke rer ek so krin pancreassvikt. 
Tes ten har dår lig sen si ti vi tet for tid lig pan-
creassvikt. Dia ré kan gi falskt po si tiv test (1–3).

Ut vi det pancreasfunksjonstesting an ven des 
der det er tvil om før s te lin je tes ten (1, 2, 5). I 
Norge er en do sko pisk sekretintest, c13-blan-
det tri gly se rid-pus te prø ve og sekretin-MR til-
gjen ge lig. Må ling av fett i av fø ring over tre 
døgn ut fø res i dag sjel den (5).

Be hand ling

Ved kro nisk pan krea titt er be hand lin gen 
 ho ved sa ke lig kon ser va tiv. Det leg ges vekt på 
fore byg ging, smer te be hand ling, pancreasen-
zymsubstitusjon, er næ rings råd og hånd te-
ring av dia be tes (1–3). En mer ak tiv til nær ming 
– en do sko pisk el ler kir ur gisk in ter ven sjon – 
kre ves ved kom pli ka sjo ner el ler når kon ser-
va ti ve til tak ikke gir til strek ke lig eff ekt.

God smer te be hand ling bed rer livs kva li te-
ten. Smer ten ved kro nisk pan krea titt er kom-
pleks og kan ha pank rea tis ke og ekstrapan-
krea tiske år sa ker (6). Ved opp trap ping av 
smer te be hand ling an ven des smer te trap pen 
(6). Tid li ge re mis bruks pro ble ma tikk, lang -
varig be hand ling og opi a ter i øken de do ser 
gir  ut ford rin ger og kan kre ve sam ar beid med 
spe sia li sert smer te kli nikk.

Be hand ling av ek so krin pancreassvikt er 
sen tralt. Enzymsubstitusjonsbehandling star-
tes ved vekt tap el ler an nen in di ka sjon på 

Ram me 2 Etio lo gi ved kro nisk pan krea titt: Tigar-O- klassi-
fi ka sjo nen

Toksisk-metabolsk: Alkohol, røyking, 
hyperkalsemi, hyperlipidemi, kronisk 
 nyresvikt

Idiopatisk: Tropisk pankreatitt, ukjent 
etiologi

Genetisk: Autosomalt dominant (PRSS1-
mutasjon), autosomalt recessiv/modifise-
ringsgener (CFTR-mutasjoner, SPINK1-muta-
sjoner, andre)

Autoimmun: Type 1, type 2

Residiverende: Postnekrotisk, vaskulær, 
stråleskade

Obstruktiv: Pancreas divisum, duktal 
obstruksjon (konkrement, tumor, posttrau-
matisk), sphinchter Oddi-dysfunksjon 
(kontroversiell)

Fi gur 2  a) CT pancreas vi ser be ty de li ge kalk ned slag (mer ket k) i pancreas (fra Ra dio lo gisk av de ling, Hau ke land uni ver si tets sy ke hus). b) En do sko pisk ul tra lyd vi ser kalk ned slag 
 (merket k) og veks len de ka li ber i pan creas gan gen (mer ket d). Foto: R. Hav re
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 un der er næ ring el ler mal ab sorp sjon. Må let er 
å unn gå er næ rings svikt og os teo po ro se. Pan-
creasenzymsubstitusjon gis i form av kaps ler 
som in ne hol der fle re pancreasenzymer. Do se-
rin gen opp gis ett er lipaseinnhold og til pas ses 
grad av svikt, symp to mer og fett inn tak. Van lig 
dose for et ho ved mål tid er 50 000 en he ter 
 li pa se, den hal ve res til mind re mål ti der. Do se-
ne kan dob les el ler tre dob les. Ved mang len de 
eff ekt el ler be hov for høye en zym do ser gis 
protonpumpehemmer for å øke en zy me nes 
eff ekt. En zy mer tas ved mål ti dets start (1–3).

Pa si en ter med ek so krin pancreassvikt bør 
til bys kost vei led ning (1–3). Fett re strik sjon er 
ikke in di sert. Ved bruk av næ rings til skudd 
kan man vel ge for mu le rin ger som ab sor be res 
lett. Til skudd av kal si um, fett lø se li ge vi ta mi-
ner og B-vi ta mi ner an be fa les. Ved re du sert 
næ rings inn tak på grunn av smer ter gis ade-
kvat smer te be hand ling (6).

Dia be tes ved kro nisk pan krea titt be hand les 
ett er van li ge ret nings lin jer (10). De fles te med 
type 3-dia be tes tren ger in su lin for å opp nå 
blod suk ker kon troll. Behandlingsinduserte 
hypoglykemier er van lig, spe si elt ved un der-
er næ ring (1–3).

Det bør gis råd om re du sert inn tak av al ko-
hol og røy ke stopp/mind re røy king for å 

 stoppe pro gre die rin gen ved tid lig syk dom og 
re du se re symp to me ne ved etab lert syk dom 
(1–3). Der det er på vist ar ve lig pan krea titt, bør 
ge ne tisk vei led ning kom bi ne res med ge ne -
relle livs stils råd, men det fin nes få til tak for å 
bremse pro gre die rin gen ved den ne syk dom-
men (1, 2).

Be hand ling av kom pli ka sjo ner
Ved end ring i smer ter, er næ ring el ler en do-
krin/ek so krin sta tus gjø res ra dio lo gisk ut red-
ning for å av dek ke kom pli ka sjo ner. Tid lig 
 in ter ven sjon mot re ver sib le for and rin ger kan 
bed re pro gno sen og høy ne livs kva li te ten (1–3). 
En do sko pis ke el ler kir ur gis ke til tak er ak tu elt 
når lo ka le kom pli ka sjo ner gir symp to mer 
som føl ge av kom pre sjon el ler ob struk sjon 
el ler ved in trak ta bel smer te som ikke kan 
hånd te res med kon ser va ti ve til tak (1–3, 11). 
 In di ka sjo ner for en do sko pi og kir ur gi bør dis-
ku te res i multidisiplinære team.

Symp tom gi ven de pseu do cys ter dre ne res 
med en do sko pisk ul tra lyd, even tu elt i kom bi-
na sjon med transpapillær stent (11). En do sko-
pisk re tro grad kolangiopankreotografi (ERCP) 
med pa pil lo to mi, konkrementekstraksjon/
stenting er ak tu elt ved papillnær ob struk sjon 
med di la ta sjon av pan creas gan gen. Eks tra kor-

Ram me 3 Bil de dia gnos tikk ved kro nisk pan krea titt

Ultralyd pancreas: Ultralyd er ofte første 
kliniske undersøkelse som gjøres ved 
smerter i øvre abdomen. Undersøkelsen 
kan påvise forkalkninger, cyster og større 
forandringer i pancreasgang

CT pancreas: CT-undersøkelse brukes  
i primærutredning og er gullstandard for  
å påvise forkalkninger ved kronisk pan-
krea titt. Undersøkelsen gjøres ved endring 
i symptombildet for å evaluere komplika-
sjoner som akutte pankreatitter, cyster, 
konkrementer eller malignitet

MR pancreas: Fremstiller cyster og struktu-
relle forandringer i vevet. MR-pankreato-
grafi gir god fremstilling av hovedgangen, 
men pancreaskalk fremstilles ikke

Endoskopisk ultralyd: Gir god fremstilling 
av gang- og vevsforandringer og er første-
valget ved tidlige kroniske pankreatitt-
forandringer. Gir mulighet for biopsi av 
lesjoner i pancreas og tapping av pseudo-
cyster

Endoskopisk retrograd kolangio-
pankreatografi (ERCP): Gir god fremstil-
ling av pancreasgangen. Undersøkelsen er 
invasiv og forbundet med risiko for pan-
kreatitt og brukes derfor sjelden i primær-
diagnostikk. Gir mulighet for å fjerne kon-
krementer, legge avlastende stenter og 
drenere pseudocyster

po re al sjokkbølgelitotripsi (ESWL) kan for sø-
kes ved stør re kon kre men ter. Vel lyk ket de-
kom pre sjon kan mot vir ke ytt er li ge re tap av 
ek so krint vev (11).

Kir ur gisk be hand ling er ak tu elt ved be hov 
for av last ning av pan creas gan gen der en do-
sko pisk be hand ling ikke lyk kes el ler som 
 al ter na tiv til gjen tatt e en do sko pi pro se dy rer. 
Kir ur gisk be hand ling har bed re lang tids eff ekt 
på smer te enn gjen tatt e en do sko pis ke inn-
grep, spe si elt der som det gjø res før om fat -
tende re mo del le ring av smer te fib re inn trer. 
Der for bør kir ur gi vur de res på et tid lig tids-
punkt ved be hand lings svikt un der kon ser va-
tivt re gi me (1, 2).

Duodenumbevarende pancreasreseksjon 
og pankreatikojejunostomi (Freys pro se dy re) 
gjø res ved di la ta sjon av pan creas gan gen og 
sam ti di ge kon kre men ter/fib ro se i pancreas-
hodet (fig 3). Hepatikojejunostomi er et al ter-
na tiv ved ste no se i duc tus choledochus. Kir ur-
gisk gastrocystostomi gjø res der pseu do cys-
ten ikke er til gjen ge lig for en do sko pisk dre-
ne ring. Whipples ope ra sjon ut fø res ved mis-
tan ke om ma lig ni tet. I sjeld ne til fel ler kan 
to tal pankreatektomi være in di sert ved 
 in trak tab le smer ter. Øycelletransplantasjon 
bør da til bys.

Fi gur 3  Pancreaskirurgi med ok klu de ren de kon kre ment i en di la tert pan creas gang. Gan gen er spal tet før ana sto mo se-
ring (pankreatikojejunostomi/Partington-Rochelles pro se dy re). Foto: A. Waage
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er nok un der dia gnos ti sert i Norge. Pa si en ter 
med kro nisk pan krea titt har høy ere dø de lig-
het enn nor mal po pu la sjo nen.

God opp føl ging og hånd te ring av re ver sib le 
fak to rer som røy king og al ko hol inn tak har 
inn virk ning på syk doms pro gre die rin gen, og 
god hånd te ring av smer ter og er næ ring for-
len ger li vet og gir høy ere livs kva li tet.

Mott att 6.4.2017, før s te re vi sjon inn sendt 20.8.2017, god-
kjent 29.11.2017.

Opp føl ging

Opp føl ging av sta bi le pa si en ter med lavt 
symp tom nivå kan fore gå i sam ar beid med 
pri mær le gen, mens pa si en ter med end ret 
 el ler høyt symp tom nivå hen vi ses til an nen lin-
je tje nes ten. Pa si en te ne bør føl ges opp re gel-
mes sig når det gjel der er næ rings svikt (vekt, 
fett lø se li ge vi ta mi ner), smer ter (smer te ska la) 
og ut vik ling av ek so krin og en do krin pan-
creas svikt (FE-1-un der sø kel se år lig hos pa si en-
ter uten ek so krin svikt, HbA-må ling to gan ger 

år lig). Ben tett hets må lin ger gjø res an net hvert 
år hos pa si en ter med ek so krin svikt.

Re gel mes sig ra dio lo gisk over våk ning med 
tan ke på pancreaskreft kan være ak tu elt for 
pa si en ter med ar ve lig kro nisk pan krea titt, 
men det fore lig ger in gen kon sen sus om mo-
da li tet el ler in ter vall (5).

Kon klu sjon

Kro nisk pan krea titt er en livs lang syk dom. 
Syk dom men har fått lite opp merk som het og 

TROND ENG JOM
(f. 1972) er spe sia list i ind re me di sin og i for døy el ses-
syk dom mer og over le ge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

ANNE WAAGE
(f. 1960) er ph.d., spe sia list i gast ro en te ro lo gisk 
kir ur gi og over le ge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

DAG HOEM
(f. 1954) er ph.d., spe sia list i gast ro en te ro lo gisk kir-
ur gi og sek sjons over le ge.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

JAN MAG NUS KVAM ME
(f. 1963) er ph.d., spe sia list i ind re me di sin og i for-
døy el ses syk dom mer og sek sjons over le ge. Han er 
også før s te ama nu en sis II ved Institutt for kli nisk 
me di sin, Uni ver si te tet i Tromsø.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

TRULS HAUGE
(f. 1954) er ph.d., spe sia list i ind re me di sin og i for  - 
døy el ses syk dom mer og over le ge/sek sjons le der. 
Han er også før s te ama nu en sis ved Institutt for 
 kli nisk me di sin, Uni ver si te tet i Oslo.
For fatt er har fylt ut ICMJE-skje ma et og opp gir in gen 
in ter es se kon flik ter.

GEORG DIMCEVSKI
(f. 1966) er ph.d., spe sia list i ind re me di sin og i for - 
døy el ses syk dom mer og sek sjons over le ge. Han 
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in ter es se kon flik ter.
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En mann i 50-årene  
med svimmelhet, dobbeltsyn  
og gangvansker

Svimmelhet er en vanlig årsak til 
henvising til nevrolog. Vi presenterer 
her utredning og diagnostikk av en 
mann med raskt progredierende 
svimmelhet, synsforstyrrelser og 
ustøhet ved gange.

En mann i 50-årene ble akuttinnlagt på 
indremedisinsk avdeling etter at han 
over fire dager var blitt mer og mer 
svimmel. Han hadde dobbeltsyn og 
ustødig gange. Innleggende lege mis-
tenkte at han hadde hatt et hjerneslag.

Av risikofaktorer for tromboembolisk sykdom 
fremkom røyking og perifer aterosklerose. Han 
brukte ingen faste medikamenter. Det var ingen 
kjente tilfeller av hjerte- og karsykdom i familien.

Ved innleggelsen ble det observert hengende 
venstre munnvik, vertikal nystagmus i alle blikk-
retninger og horisontalt binokulært dobbeltsyn. 
Det var symmetriske og normale senereflekser i 
alle ekstremiteter. Pasienten måtte støttes ved 
gange og hadde tendens til å falle bakover og 
mot venstre. Øvrig somatisk status, blodprøver og 
CT caput var normale.

Svimmelhet er et uspesifikt begrep. Vertigo – 
en form for svimmelhet – er en illusjon av at 
en selv eller omgivelsene beveger seg. Verti-
goen kan være nautisk eller rotatorisk.

Raskt progredierende vertigo av nautisk 
 karakter med nystagmus, dobbeltsyn og/eller 
andre fokalnevrologiske symptomer kan være 
tegn på infarkt eller blødning i hjernestam-
men eller lillehjernen, encefalitt eller resultat 
av et hodetraume. Anfallsvis rotatorisk vertigo 
med uttalt kvalme og oppkast kan gi mistanke 
om svikt i balanseorganet i det indre øret (1).

Det kliniske bildet ble vurdert til å kunne være 
forårsaket av et hjerneinfarkt som ikke var synlig 
på CT caput. Pasienten ble overvåket med EKG-
telemetri, og man startet behandling med acetyl-
salisylsyre 75 mg og atorvastatin 40 mg som 
 sekundær slagprofylakse.

CT-angiografi av pre- og intracerebrale arterier 
og MR-undersøkelse av hjernen noen dager etter 
innleggelsen viste normale funn. Det var også 
normale funn ved øre-nese-hals-undersøkelse, 
med unntak av nystagmus. Øyelege fant nor male 
forhold ved oftalmoskopi. Spinalvæskeundersø-
kelsen viste lett pleocytose (leukocytter 14 ∙ 106/l), 
men ellers normale funn.

KRISTIAN BERNHARD NILSEN
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Oslo universitetssykehus
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
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Da man på bakgrunn av kliniske funn og spi-
nalvæskefunn ikke kunne utelukke viral encefalitt, 
ble det startet behandling med aciklovir. Behand-
lingen ble seponert etter at PCR-undersøkelse for 
herpes simplex-virus 1 og herpes simplex-virus 2 
var negativ. Antistoffbestemmelser mot bakterier, 
virus og mykoplasma var også negative.

En uke etter innkomst ble pasienten somnolent 
og utviklet fluktuerende bevissthet og oppmerk-
somhet. Da man mistenkte atypisk encefalitt, som 
Creutzfeldt-Jacobs sykdom, aseptisk meningo-
encefalitt eller autoimmun encefalitt, ble pasien-
ten overflyttet fra indremedisinsk til nevrologisk 
avdeling.

Ved undersøkelse på overflyttingstidspunket 
var det vertikal nystagmus i alle blikkretninger. 
Pasienten hadde binokulært dobbeltsyn ved blikk 
rett frem, med bilder skrått over hverandre. Høyre 
øyelokk og venstre munnvik hang, det var redu-
sert hastighet på tungebevegelsene og dysartri, 
koordinasjonsutfall i over- og underekstremite-
tene og trunkal ataksi.

Man fant nå invertert plantarrefleks på høyre 
side og svake dype senereflekser. MR cerebrum 
viste lett substanstap i vermis cerebelli. MR total-
medulla var normal. Standard revmatiske scree-
ningprøver var normale.
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Vertikal nystagmus som ikke reduseres ved 
visuell fiksasjon, bør gi mistanke om hjerne-
stammeaffeksjon (2). Kombinasjonen av 
 diplopi, dysartri, hyperrefleksi og ataksi pekte 
også mot påvirkning av hjernestammen og 
lillehjernen som årsak til pasientens sympto-
mer.

Ny spinalvæskeundersøkelse viste normalt celle-
tall. Ved isoelektrisk fokusering påviste man 2�–�3 
svake IgG-bånd i spinalvæsken som ikke var til 
stede i serum. IgG/albumin-ratio i spinalvæske/
serum var 0,66 (< 0,7). Det var normalt 14-3-3-pro-
tein. EEG-undersøkelse viste langsom bakgrunns-
aktivitet – et uspesifikt tegn på cerebral funk-
sjonsforstyrrelse.

Forbigående lett leukocytose i spinalvæsken, 
forekomst av lokalproduserte IgG-antistoffer 
og grensehøy IgG/albumin-ratio i spinal-
væske/serum talte for en inflammatorisk til-
stand i sentralnervesystemet.

Med normalt 14-3-3-protein og beskjedne 
EEG-funn var mistanken om Creutzfeldt- 
Jakobs sykdom svekket (3), og pasienten ble 
videre utredet for systemsykdom.

CT thorax viste uspesifikke små nodulære fortet-
ninger i høyre lunge, den største med diameter 
7 mm.

Noen dager senere ble det vanskeligere å få 
kontakt med pasienten. Han hadde fortsatt verti-
kal nystagmus, diplopi, dysartri og ataksi i ekstre-
miteter og truncus. De dype senerefleksene var nå 
ytterligere svekket.

Oftalmoplegi (lammelse av øyemusklene), 
ataksi og svake til utslukkede senereflekser 
kan ses ved Miller-Fischers syndrom, en vari-
ant av akutt inflammatorisk demyelinise-
rende polynevropati (AIDP). Ved samtidig 
bevisshetspåvirkning bør man mistenke 
 Bickerstaffs encefalitt (4).

Bred immunologisk screening, inkludert 
autoantistoffer mot gangliosid, GQ1b med 
tanke på Miller-Fischers syndrom og Bicker-
staffs encefalitt, viste normale funn. Cerebro-
spinalvæskeproteinnivået er vanligvis for-
høyet ved Miller-Fischers syndrom, men kan 
være normalt i starten av sykdomsforløpet.

Pasienten ble henvist til nevrofysiologisk utred-
ning, som viste lave amplituder for n. tibialis 
 bilateralt, men det var ingen holdepunkter for 
polynevropati. Repetitiv stimulering med lav fre-
kvens (3 Hz) viste et variabelt og lite konsistent 
dekrement (m. abductor digiti minimi, m. trape-
zius, m. nasalis).

Etter maksimal kontraksjon ble det sett et mo-
derat, men variabelt inkrement på 26�–�47 %. Høy-
frekvent repetitiv stimulering (10 sek, 30 Hz) av 
m.  trapezius viste et inkrement på kun 19  %. 
Denne delen av undersøkelsen ble vurdert som 
inkonklusiv.

Signaloverføringen mellom nerve og muskel 
er rammet ved nevromuskulære transmi-
sjonsforstyrrelser. Myasthenia gravis er det 
mest typiske eksemplet, der det som regel kan 
påvises en postsynaptisk transmisjonsforstyr-
relse i form av fallende amplitude (dekre-

ment) ved repetitiv stimulering (5). En pre-
synaptisk forstyrrelse kan påvises ved funn av 
økende amplitude (inkrement) etter repetitiv 
stimulering.

Nevromuskulær transmisjonsforstyrrelse 
var ikke utelukket, men de nevrofysiologiske 
funnene ble ansett å være for usikre til å 
 kunne brukes diagnostisk.

På mistanke om autoimmun sykdom ble pasien-
ten behandlet med 1 g metylprednisolon intrave-
nøst i tre påfølgende dager. Behandlingen hadde 
ingen sikker effekt. Han ble deretter behandlet 
med humant immunglobulin (Octagam) intrave-
nøst i fem dager, til tross for at effekten på auto-
immun sykdom er mangelfullt dokumentert (6).

Encefalittantistoffer var negative. Det ble imid-
lertid påvist nevronale antistoffer mot SOX-1 og 
antistoffer mot spenningsavhengige kalsium-
kanaler (VGCC).

VGCC-antistoffer er vanligvis forbundet med 
Lambert-Eatons myastenisk syndrom, en pre-
synaptisk nevromuskulær transmisjonsfor-
styrrelse som i 50�–�60 % av tilfellene er asso-
siert med kreftsykdom (7). Syndromet for-
årsaker proksimal muskelsvakhet, autonome 
symptomer, svake senereflekser og øyemoti-
litetsforstyrrelser (8).

Påvisning av VGCC-antistoffer sammen med 
nevrofysiologiske funn, svake dype senereflek-
ser og øyemotilitetsforstyrrelser var forenlig 
med Lambert-Eatons myastenisk syndrom. 
Pasientens ustøhet var mest forenlig med 
cere bellær affeksjon. Påvisning av SOX-1-anti-

Figur 1  Pasienten ble undersøkt med 18F-fluoro-2-deoksyglukose-positronemisjonstomografi (FDG-PET). I samme seanse utføres lavdose computertomografi (CT) uten kontrast.  
PET-serien fusjoneres med CT-serien for attenuasjonskorreksjon og anatomisk lokalisasjon. a) PET-CT viste meget høyt FDG-opptak i en lymfeknute/lymfeknutepakke i høyre hilus (pil) 
og b) lett økt opptak i en nodulus i høyre lunges overlapp (pil). Funnet ble tolket som malignitetssuspekt, og endringene ble senere histologisk verifisert som småcellet lungekreft
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stoffer hos pasienter med Lambert-Eatons 
myastenisk syndrom predikerer i stor grad 
småcellet lungekreft (9).

Lungekreft ble ikke påvist på CT thorax, men PET/
CT helkropp viste malignitetssuspekte forandrin-
ger i høyre lungelapp og høyre hilus (fig 1). Cyto-
logiske funn og biopsifunn fra lymfeknute i 
mediastinum bekreftet mistanken om småcellet 
lungekreft. Pasientens tilstand var forenlig med 
Lambert-Eatons myastenisk syndrom forårsaket 
av småcellet lungekreft ledsaget av cerebellær 
degenerasjon.

Pasienten fikk stråle- og kjemoterapi, og etter 
fire år er det ikke påvist residiv. Gangfunksjonen 
er bedret, men han er fortsatt avhengig av rulla-
tor. Dobbeltsynet er også noe bedre. Han har 
sannsynlige ettervirkninger av stråleterapi i form 
av nevropatiske smerter i føttene og er fortsatt 
plaget med dårlig matlyst og utmattelse.

Diskusjon

Paraneoplastiske nevrologiske syndromer er 
en samlebetegnelse for en gruppe tilstander 
som rammer nervesystemet sekundært til 
kreftsykdom i et annet organ. Tilstanden er 
sannsynligvis mediert via autoimmune meka-
nismer (10).

Paraneoplastiske nevrologiske syndromer 
forekommer hos 1�–�3 % av alle kreftpasienter 
og ses hyppigst ved svulster i lunger, thymus, 
bryst og indre genitalia (10). De kan ramme 
alle nivåer av nervesystemet og omfatter peri-
fere nevropatier, forstyrrelser i nevromusku-
lære synapser som ved myasthenia gravis eller 
Lambert-Eatons myastenisk syndrom (11, 12), 
paraneoplastisk cerebellær degenerasjon, lim-
bisk encefalitt eller opsoklonus-myoklonus-
degenerasjon (13).

Ved autonom påvirkning kan man se orto-
statisk hypotensjon eller pseudoobstruksjon 
i gastrointestinaltractus. Det er også beskrevet 
paraneoplastisk dermatomyositt, vaskulitt og 
myopati (14). Paraneoplastisk nevrologisk syn-
drom er alltid en eksklusjonsdiagnose. Hos 
pasienter med kjent kreftsykdom må man 
utelukke metastaser til nervesystemet eller 
nevrotoksiske effekter av kjemoterapi og 
stråle behandling.

Progredierende multifokale nevrologiske 
symptomer der annen årsak ikke kan påvises, 
eventuelt med samtidige allmennsymptomer, 
funn av patologiske lymfeknuter, paraprotein-
emi og inflammatoriske forandringer i spinal-
væsken, kan gi mistanke om et paraneoplas-
tisk nevrologisk syndrom. Ved påvisning av 
nevronale antistoffer bør pasienten utredes 
med tanke på malign årsak.

Vår pasient ble innlagt med raskt progre-
dierende nevrologiske symptomer i form av 
svimmelhet, diplopi, dysartri og ataksi. Først 
ved PET-undersøkelse ble det påvist kreft. Det 
var ingen holdepunkter for malignitet på CT 
thorax, abdomen eller bekken. Dette illustre-
rer at nevrologiske symptomer kan oppstå før 
kreftsvulsten blir oppdaget og lede til at kref-
ten blir diagnostisert i et tidlig stadium (15).

Denne kasuistikken illustrerer også utfor-
dringer ved å stille diagnosen paraneoplastisk 
Lambert-Eatons myastenisk syndrom. 40�–�62 % 
av dem som blir diagnostisert med dette syn-
dromet har småcellet lungekreft.

Tolkning av nevrofysiologiske undersøkel-
ser ved slike tilstander kan være vanskelig. 
Inkrement på mer enn 100 % anses som typisk 
for Lambert-Eatons myastenisk syndrom (16), 
men lavere inkrement utelukker ikke diagno-
sen. Inkrementstørrelsen etter maksimal kon-
traksjon er størst etter ca. 10 sekunder og blir 
lavere ved lengre varighet av maksimal kon-
traksjon. I dette tilfellet ble diagnosen først 

stilt ved påvisning av SOX-1-antistoffer og funn 
ved PET-undersøkelse. Vi anser det som sann-
synlig at pasienten hadde fått diagnosen tid-
ligere dersom vi hadde vurdert inkrement-
funnet annerledes.

I løpet av de siste årene har påvisning av 
antinevronale autoantistoffer (anti-Hu, anti-
Yo, anti-CV2, anti-Ri, anti-Ma2, anti-Tr og anti-
amfifysin) forbedret diagnostikken av uklare 
nevrologiske tilstander. Antinevronale anti-
stoffer er nå viktige markører for paraneoplas-
tiske nevrologiske sykdommer (17). De ulike 
antistoffene er assosiert med spesifikke para-
neoplastiske syndromer og krefttyper (18).

Vår pasient fikk påvist anti-SOX-1, som kan 
være assosiert med paraneoplastiske former 
av Lambert-Eatons myastenisk syndrom og 
paraneoplastiske nevropatier forbundet med 
småcellet lungekreft. Den diagnostiske ver-
dien av anti-SOX-1-anistoffer for å identifisere 
paraneoplastiske og ikke-paraneoplastiske 
lidelser er ikke fullt kartlagt (19).

Ved klassiske paraneoplastiske nevrologiske 
sykdommer gjøres rutinemessig malignitets-
utredning med CT thorax, abdomen og bek-
ken, eventuelt mammografi og gynekologisk 
undersøkelse. Ved negativ CT-undersøkelse 
må PET-undersøkelse vurderes. Ved negativ 
kreftutredning og fortsatt klinisk mistanke 
om paraneoplastiske nevrologiske sykdom-
mer må undersøkelsene gjentas (20).

Intervallet mellom debut av paraneoplas-
tiske nevrologiske symptomer påvisning av 
kreft er i gjennomsnitt på 2�–�4 år (21). Der man 
har mistanke, bør derfor pasientene følges 
opp over flere år før kreft kan utelukkes.

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Mottatt 14.12.2016, første revisjon innsendt 7.5.2017, 
godkjent 28.11.2017.
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MEDISIN OG TALL

Konfundering – et tilbakevendende problem

Helsemyndighetene kommer 
med en rekke anbefalinger, for 
eksempel vedrørende livsstil,  
for å bedre helsetilstanden  
i befolkningen. Slike anbefa- 
linger bygger i stor grad på 
observasjonelle studier, som 
er beheftet med konfunderings- 
problemer.

Innen medisinsk forskning blir randomiserte, 
kontrollerte studier sett på som gullstandar-
den. Eksempelvis vil man ikke kunne få regi-
strert et nytt legemiddel uten at det har vært 
igjennom et antall slike studier. Grunnen til 
at de randomiserte studiene har en slik posi-
sjon er at man gjennom randomiseringen 
sikrer at gruppene som man sammenligner, 
er relativt like med hensyn til alle andre fak-
torer (kjønn, alder, osv.) enn akkurat den ek-
sponeringen man er ute etter å sjekke effek-
ten av.

Dersom man da finner en forskjell mellom 
gruppene angående utfallsvariabelen, er det 
rimelig å konkludere med at dette skyldes 
eksponeringen. Imidlertid kan man ikke gjen-
nomføre randomiserte studier på alle typer 
eksponering. Mange livsstilvariabler er av 
denne typen.

Det er for eksempel helt utenkelig å skulle 
gjennomføre en randomisert studie på røy-
king for å undersøke effekten når det gjelder 
risikoen for hjerte- og karsykdom. Her må vi 
stole på observasjonelle studier. Observasjo-
nelle studier har imidlertid den store ulem-
pen at den eksponerte gruppen (røykerne) 
og den ikke-eksponerte gruppen (ikke-røy-
kerne) ikke nødvendigvis er balanserte med 
tanke på andre faktorer. Eksempelvis kan 
røykere generelt føre en mer usunn livsstil 
enn ikke-røykere. Dette medfører at en even-
tuell forskjell mellom gruppene med hensyn 
til risiko for sykdom ikke direkte kan tilbake-
føres til den eksponeringen man studerer 
(røyking). Den kan like gjerne skyldes en el-
ler flere andre faktorer som også skiller de to 
gruppene.

Slike faktorer, eller variabler, kaller vi kon-
funderende. En variabel er konfunderende for 
sammenhengen mellom en eksponering og 
et utfall dersom den påvirker både ekspone-
ring og utfall (fig 1).

Hvordan håndtere konfundering?
I en statistisk analyse kan man ta hånd om 
konfundering på forskjellige måter. Man kan 
gjennomføre en stratifisert analyse hvor man 
stratifiserer på den konfunderende variabe-
len, eller man kan justere for den konfunde-
rende variabelen i en regresjonsanalyse. En 
stratifisert analyse vil fungere bra dersom 
man kun har én konfunderende variabel og 
denne har et begrenset antall verdier. Dersom 
man har flere konfunderende variabler, og en 
eller flere av disse er målt på en kontinuerlig 
skala, er det imidlertid mer naturlig å løse 
problemet ved å inkludere disse variablene i 
en regresjonsmodell, sammen med hoved-
eksponeringen. La oss se på et eksempel.

Vi vil studere sammenhengen mellom lun-
gefunksjon, målt ved Peak Expiratory Flow 
(PEF), og høyde. Vi har data fra et kull medisin-
studenter, og hvis vi setter opp en lineær regre-
sjonsmodell for denne sammenhengen, finner 
vi en estimert regresjonskoeffisient på 9,6. 
Dette sier altså at for hver centimeter økning i 
høyde vil vi i gjennomsnitt øke lungefunksjo-
nen med 9,6 l/min, eller sagt på en annen måte: 
Dersom vi sammenligner en gruppe studenter 
med en gitt høyde, f.eks. 165 cm, med en annen 
gruppe studenter som er 10 cm høyere, vil 
gruppen som er 10 cm høyere ha en gjennom-
snittlig lungefunksjon som er 10 ∙ 9,6, altså 96 l/
min, høyere enn gruppen som er 165 cm.

Denne analysen tar imidlertid ikke hensyn 
til at de to gruppene kan variere med tanke på 
andre faktorer. Spesifikt tar den ikke hensyn 
til kjønnsforskjeller. Det er en sterk sammen-
heng mellom høyde og kjønn, og det er også 
en sammenheng mellom kjønn og lungefunk-
sjon som går på andre parametere enn høyde. 
Kjønn vil derfor kunne opptre som en konfun-
derende faktor i analysen vår. Siden vi i dette 
eksemplet kun har én konfunderende faktor, 
og denne faktoren bare tar to verdier (kvinne 
og mann), kan vi bruke begge strategiene 
nevnt over for å ta hensyn til konfundering. La 
oss først gjennomføre en stratifisert analyse.

Vi analyserer altså sammenhengen mellom 
lungefunksjon og høyde for kvinner og menn 

hver for seg. For kvinner får vi da en estimert 
sammenheng (uttrykt ved en estimert regre-
sjonskoeffisient) på 3,5, mens for menn blir 
den tilsvarende størrelsen 4,0, og man vil 
 enten presentere disse to stratifiserte estima-
tene eller et vektet gjennomsnitt av dem. I vårt 
tilfelle vil et slikt vektet gjennomsnitt bli 3,7.

Alternativt kan vi analysere disse dataene 
ved å legge inn kjønnsvariabelen i regresjons-
modellen vår. Modellen blir da, veldig skjema-
tisk, seende ut som Peak Expiratory Flow = 
høyde + kjønn. Gjør vi dette, finner vi en esti-
mert effekt av høyde på 3,7, altså det samme 
som vårt vektede gjennomsnitt over. Fortolk-
ningen er at dette er sammenhengen mellom 
høyde og lungefunksjon for en gitt verdi av 
kjønn, altså for enten mann eller kvinne. Vi vil 
altså mene at dette er et mer korrekt estimat 
for den «rene» effekten av høyde.

Det er verdt å bemerke at de to måtene å se 
dette på ikke nødvendigvis vil produsere 
 eksakt det samme resultatet, men de bør være 
relativt like.

Restkonfundering
Ved disse metodene kan vi altså ta hånd om 
konfundering på en god måte hvis vi kjenner, 
og har målt, de konfunderende variablene. I 
praksis vil vi imidlertid nesten aldri kunne 
utelukke at det finnes en viss restkonfunde-
ring som vi ikke klarer å ta hånd om i analy-
sen. I slike tilfeller kan vi gjennomføre en 
sensitivitetsanalyse for å få et visst begrep om 
hvor stor betydning en slik restkonfundering 
kan tenkes å ha (1).

MAGNE THORESEN
magne.thoresen@medisin.uio.no
(f. 1966) er professor ved Oslo senter for biostati-
stikk og epidemiologi, Avdeling for biostatistikk, 
Universitetet i Oslo.
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interessekonflikter.
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Eksponering Utfall

Konfunderende variabel

Figur 1  En konfunderende variabel påvirker både eksponering og utfall
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Når uhel let er uten lands

Går krop pen el ler psy ken på en smell i ut lan det, hjel per det ikke å sett e +47 for an 113. Ter je Er lid le ver av 
å bi stå dem som ikke er på god fot med vil kå re ne i rei se for sik rin gen.

V i er hjem me hos Ter je Er lid. 
Hu set lig ger bare noen svin-
ger unna hans barn doms-
hjem. Fra en ra dio kom mer 
myke sam tids hits. Spi ret på 
Harstad kir ke ru ver i stu ens 

stør ste vin du, med Vågs fjor den og fjer ne 
fjell som bak tep pe.

En li ten hund ved navn Miko står iv rig 
log ren de i midt gan gen og hol der øye med 
be søket. Stue bor det er fylt av bø ker og pa pi-
rer, vegg fla te ne med fo to gra fi er og ma le ri er. 
Er lid har gjort rom til tre skå ler kjeks og 
sjo ko la de og byr oss en kopp kaff e att åt det 
han om ta ler som «de sju sla ga».

De sy kes rei se sel skap
All menn le ge, sjø manns lege, mi li tær le ge, 
vi kar le ge og eks pe di sjons lege – nys gjer rig 
mann har man ge navn. Det er da også Erlids 
hang til even tyr og nye er fa rin ger som har 

ført oss inn hit i dag. Rei se uten for sik ring – tør 
du? ble gitt ut i 2016. Den opp sum me rer noen 
av for tel lin ge ne han har fått nær på li vet gjen-
nom de sis te åre ne i sel ska pet Medicteam.
– For å gjø re det kort og greit: Dere er et 
pri vat sel skap, og dere tar be talt for å hen te 
hjem dem som er blitt syke el ler ska det  
i ut lan det og ikke har rei se for sik ring?

– Ja. Det fin nes sim pelt hen ikke noe  
sær lig al ter na tiv for nord menn som blir 
syke i ut lan det og ikke har gyl dig for sik ring, 
sier Er lid.

Det be gyn te med en for tel ling i VG for 
noen år si den. En fa mi lie del te der sin his to-
rie om søn nen som lå i koma i Thai land 
ett er en bil ulyk ke. Han had de det som he ter 
«hel års for sik ring». Men han viss te ikke at 
den var gyl dig i kun 45 da ger fra ut rei se tids-
punk tet. Døgn pri sen på sy ke hu set var sky-
høy, og fa mi li en kun ne ikke få ham hjem.

– Jeg les te ar tik ke len og ring te fa mi li en.  

De had de ikke noen anel se om hvor dan de 
skul le få ham hjem. Da tenk te jeg at dett e 
kan vi gjø re noe med, for tel ler Er lid.

Sam men med ane ste si over le ge Ma ri us 
Fil tvet tok han tak i sa ken. Ett er fle re run der 
med uli ke fly sel ska per fikk de om si der den 
be visst lø se man nen hjem.

Er lid an slår at han og tea met har vært på 
drøyt 110 opp drag si den star ten. Ho ved grup-
pen av dem som be nytt er tje nes ten er menn 
mel lom 45 og 75 år, og de al ler fles te har 
til hold i Thai land. Ulyk ker, al ko hol, rus, 
psy kia tri, so ma tisk syk dom – grup pen er 
mang fol dig og be ho ve ne til den en kel te 
va ri e rer sterkt.

– Jeg har fått hjem fle re som vir ke lig har 
hatt be hov for å kom me ut av al ko ho lens 
grep. And re har vært i ulyk ker el ler er blitt 
brått og al vor lig syke. Som re gel er det de 
på rø ren de som er be kym ret for sine og tar 
kon takt.
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TER JE ER LID

Født i 1948

Psy ko lo gi grunn fag Uni ver si te tet i Oslo 1973

Cand.med. Uni ver si te tet i Oslo 1977

Tur nus tje nes te Harstad sy ke hus 1977�–�78

All menn le ge i Harstad 1979�–�2005

Kurs hol der DHLR, vak si na sjon og sjø manns-
ser ti fi kat for bl.a. Hur tig ru ten og Seaworks 
Harstad fra 2012

Med i cal es corts to Norway by air, Medic-
team, fra 2012

Det er ikke all tid like lett. Noen gan ger må 
det le tes nøye for å finne den som er sav net. 
De er å finne på sy ke hus, på en bar el ler på 
et ho tell.

– I til legg er det et øken de pro blem at 
per so ner med be gyn nen de de mens rei ser  
ut og blir dår li ge i ut lan det. En eks tra 
 ut ford ring når det er en psy kia trisk kom po-
nent er at vi ikke har lov til å ta med noen 
som mot sett er seg det, selv om de er ald ri  
så syke. Der med kan et opp drag kre ve mye 
tid og res sur ser, sier han.

Nøk kel or det for Erlids vir ke er rei se for sik-
ring. Hvor og hvor len ge gjel der den? Og 
ikke minst – når er det den ikke gjel der? 
Iføl ge en av Nor ges stør ste for sik rings til by-
de re gjø res hele 20 % av nord menns uten-
lands rei ser uten rei se for sik ring. For noen  
er det et be visst valg, for and re hand ler det 
om en mis for stå el se i et in tri kat sett av 
vil kår og be grens nin ger.

– I til legg kom mer rus, som er et stort 
pro blem selv om du har rei se for sik ring.  
Blir du psy kisk el ler fy sisk syk el ler ska det  
i ut lan det un der sam ti dig på virk ning av 
rus mid ler, kan du havne i en knipe. For dem 

som er un der psy kia tri en, kan det bety tap 
av Hel se di rek to ra tets hjem trans port på 
sta tens reg ning. Hvis du har kom met ut for 
en ulyk ke og det på vi ses bruk av rus mid ler, 
sier også rei se for sik rin gen takk og far vel i de 
fles te til fel ler, sier Er lid.

– Det skal også vi tes at ikke alle sy ke hus  
i ut lan det er like til ba ke hold ne som vi er her 
hjem me med å gi ut in for ma sjon til for sik-
rings le ve ran dø ren.

Det hand ler ikke bare om å hen te pa si en-
ten hjem på en-to-tre. Først må det øko no-
mis ke på plass. Der ett er må de få tak i pa si en -
tens me di sins ke bak grunns his to rie, en ten 
fra Norge el ler fra sy ke hu set der ved kom-
men de er inn lagt. Til sist må pa si en ten være 
i stand til å tåle trans por ten. Kre ves det båre, 
må man søke om dett e.

– Det kan være at fa mi li en ikke har klart  
å ryd de opp i de øko no mis ke for plik tel se ne 
over for sy ke hu set, og en kel te gan ger prø ver 

Foto: Marius Fiskum

«Dette kan ikke overprises. 
Folk har ikke så mye penger»
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vi ak tivt å prute ned el ler få ra batt på for 
sto re sy ke hus reg nin ger. Plan leg ging er noe 
vi ikke kom mer uten om, sier Er lid.

– Sum men av dett e gjør at vi er av hen gi ge 
av flek sib le og dyre fly bil lett er. Pa si en ten må 
frak tes i hen hold til sin til stand, og vi må  
ha rom til å gi den me di sins ke støtt en som 
trengs. Det kos ter pen ger. Men til sam men-
lig ning vil en hjem rei se på båre med am bu-
lan se fly kom me opp i mil li o ner på slutt reg-
nin gen.

Fak tu ra til be svær
Mang fol det av til fel ler er en fag lig ut ford-
ring for sel ska pet og sett er virk som he ten  
på prø ve. De mø ter gjer ne fa mi li er og 
 en kelt men nes ker som brått og ufor ut sett 
må hånd te re sto re øko no mis ke ut gif ter  
på top pen av al vor lig syk dom.
– Un der sli ke om sten dig he ter skal dere drive 
virk som het. Hvor dan re age rer folk på slutt-
fak tu ra en?

– Alt så, de er gla de for å få sine hjem.  
De ser at dett e kos ter vel dig mye. Vi er ikke 
et over pri set sel skap på noen måte.
– Men dere dri ver hel ler ikke vel de dig het?

– Nei. Det har vi ikke råd til. Men jeg tør 
på stå at vi er ri me li ge. Dett e kan ikke over-
prises. Folk har ikke så mye pen ger. De fles te 
har reist ut i god tro. En ten har de glemt 
for sik rin gen el ler så var ikke dek nin gen så 
god som de trod de, sier Er lid.

I 2016 var han 19 gan ger i Thai land, seks 
gan ger på Fi lip pi ne ne, én gang i Ni ca ra gua 
og tre gan ger i Eu ro pa.

– I ok to ber 2017 var det en sak i Dagbladet 
med titt e len Kjen dis lege krev de bu si ness   bil-
lett er og kjem pe ho no rar for å få døds sy ke 

Har ry (66) hjem fra Kina. Den titt e len er 
gan ske vold som?

– Dett e var en vel dig spe si ell sak. Én ver-
sjon av en his to rie er blitt pre sen tert rått, 
mens kom men ta ren jeg skrev til Dagbladet 
om dett e ble klip pet full sten dig ned med 
ha ge saks. Jeg sa vel dig mye mer enn det som 
ble pre sen tert, sier han.

I dett e til fel let valg te pa si en ten iføl ge Ter je 
Er lid og Dag bla dets ar tik kel å rei se hjem fra 
Kina selv, ett er at han og på rø ren de had de 
vært i kon takt med Er lid.

Iføl ge ham had de Medicteam al le re de 
re ser vert bil lett er og satt i gang pro ses sen 
med å skaff e vi sum da pa si en ten fant en 
an nen løs ning. Er lid send te fak tu ra, fa mi li en 
gikk til Dagbladet – og in gen har be talt 
reg nin gen.
– Noe av det fa mi li en kri ti se rer deg for, er  
en «inn sam lings ak sjon» star tet på din egen 
Face book-side for å bi dra til pa si en tens 
hjem rei se. Hva skjed de der?

– Jeg glem te å av slutt e den med det sam-
me, si den jeg var på et an net opp drag. Der-
med kom det inn 5 000 kro ner, som gi ver ne 
ga til la tel se til skul le bru kes på nes te trans-
port. Dagbladet frem stil ler his to ri en ved  
å smø re sam men en hel del ting jeg ikke 
kjen ner meg igjen i, for å si det rett ut. Jeg 
 fø ler selv at jeg har mitt på det rene, sier han.

Er lid har kon tak tet PFU om avis ar tik ke len 
som skap te blest i ok to ber. Han plan leg ger  
å føl ge opp med en kla ge i be gyn nel sen av 
2018.

På kon to ret
Vi går opp i hu sets and re eta sje, til hun den 
Mi kos gjø en de pro test. Fu ge mas sen ty ter ut 
på hver side av bæ re bjel ke ne rundt dø ren 
som le der inn til Erlids eget lil le kryp inn. 
Man bru ker ikke tid på list verk når livs ver-
ket har ret ning ut og vekk og til ba ke igjen. 
Noen gan ger er det vik ti ge re hva som fyl ler 
veg ge ne og hva hu set rom mer enn at kan -
tene er vin kel rett e.

– Ja, her har jeg litt av hvert, sier Er lid, og 
pe ker på det ene min net ett er det and re. 

En liv bøye fra Stock holm har klemt seg 
plass oppe over det ene ska pet, et bil de fra 
barn dom men hen ger kloss opp til uli ke 
ser ti fi ka ter og att es ter i glass og ram me.

Et nav ne skilt hen ger på sel ve inn gangs -
døren – et lite, men vik tig kle no di um. Dett e 
fikk han ut le vert da han i 2010�–�11 over vint ret 

på forsk nings sta sjo nen Troll i An tark tis.  
I 13 må ne der var han på post som sta sjo nens 
enes te lege.

– Had de jeg hatt mu lig he ten, ville jeg 
gjer ne gjort det igjen. Men av hen syn til 
fa mi li en og meg selv vet jeg at det ikke 
kom mer til å skje, sier han om ti den i is ødet.

– Det var en læ re rik opp le vel se. I lø pet av 
de an tark tis ke som mer må ne de ne var an leg-
get fullt av uli ke forsk nings grup per. Men  
i de mør kes te vin ter må ne de ne var det kun 
seks på sta sjo nen. Slikt blir det tett e bånd av, 
sier han.

Frem til 2005 had de all menn- og sjø manns -
lege Ter je Er lid egen kli nikk i hjem by en Har-
stad. Den had de han holdt gå en de i drøyt  
25 år, men så ble han lut lei, som han sier selv. 
Den tid li ge re mi li tær nek te ren solg te kli nik-
ken og tok seg jobb i Forsvaret. I lø pet av en 
tre års pe ri ode var han på fle re uli ke opp drag, 
både i Su dan og i Af gha ni stan.

«Den bre de er fa rin gen og den fy sis ke 
for men var det som gjor de at han eg net seg 
som min ett er føl ger», for tel ler Ma ri us Fil-
tvedt, le gen som i 2010 valg te Er lid til sin 
ett er føl ger på Troll. «Men at han kun ne løpe 
tre ki lo me te ren på 29 mi nutt er i 12 pro sent 
mot bak ke mått e han ett er hvert inn røm me 
var noen år til ba ke», for tel ler Fil tvedt.

Vi lø per in gen tre ki lo me ter i dag, vi be ve-
ger oss var somt rundt på hål ke fø ret i Har-
stad by, på jakt ett er over sikt – et bil de som 
kan sett e Er lid i sam men heng.

Byen er bygd opp ett er fle re ås si der, på 
den si den av åsen som ven der mot dag so len. 
På Har stad ås en var det ikke lett å finne et 
ut kikks punkt, men på Samaåsen, der TV-tår-
net står, er det laget en skik ke lig stor ga pa-
huk for folk som vil ta byen i øye syn fra 
top pen. På den sis te vei strek nin gen mot det 
øver ste ut kikks punk tet ga vi tapt og sving te 
av der be byg gel sen en der. Med glatthålke på 
vei en og en sær de les rei se for sik rings be visst 
pas sa sjer i bi len var det tryg ge re å finne en 
an nen «lo ca tion».

I lø pet av året har Er lid man ge rei se døgn  
i embets med før. Men når han er til ba ke  
i Harstad, er det gjer ne på Sjø kan ten sen ter 
han fin ner seg en kaff e kopp og treff er gode 
ven ner. Vi svin ger inn om. Her er de sto re 
bu tikkje de ne og den kna sen de ly den av 
gam le kal ler som tras ker med brod der over 
flis gul vet i for mid dags rus het.

Hei! Hei hei, heia. God dag! Nikk. Smil  
og hil se ner til høy re og venst re.

På vår ferd inn dø re ne på sen te ret, og 
mens vi pas sivt står opp rul le trap pen og 
pas sivt står ned rul le trap pen igjen, har 
Erlids nak ke nik ket til høy re og venst re.

– Det er ikke langt mel lom kjent fol ke ne, 
sier han.

«Mange psykisk syke burde få 
passet suspendert av politiet 
etter råd fra psykiateren»
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Jeg klar te ikke å gå og holdt stort sett so fa en 
her i to-tre uker, for tel ler han.

Han var vant til en ak tiv og selv sten dig 
til væ rel se, og det var kre ven de å kom me  
seg ett er ope ra sjo nen. Det ble en uven tet 
til leggs be last ning å ak sep te re at li vet her -
etter ble med sto mi.

– Det som ble red nin gen der og da, var  
at noen and re treng te hjelp, for tel ler han.

Te le fo nen ring te fra Thai land. Noen 
 treng te bi stand til å kom me seg hjem, og 
Er lid for tel ler at han be stem te seg for å ta 
opp dra get. Der med klar te han å kom me  
seg på bena igjen.

Gitt hans da væ ren de til stand og da gens 
tema blir nes te spørs mål nes ten litt for 
opp lagt.
– Had de du rei se for sik ring?

– He-he, ja. Rei se for sik rin gen, den har jeg 
or den på.

CHRIS TI NA SVAN STRØM
christina@svanstrom.no

Vi tren ger ær li ge re for sik rin ger
Et stort an tall nord menn vel ger hvert år å ta 
leng re opp hold på fjer ne stren der un der 
tem pe rer te pa ra soll skyg ger, langt unna de 
mør kes te vin ter må ne de ne. Noen til brin ger 
mer av li vet bor te enn hjem me. Mål grup pen 
for Medicteam er stor og godt vok sen, om 
enn ikke all tid frisk og rask.

Er lid hol der fast på to kjepp hes ter, på 
veg ne av sin pa si ent grup pe: – For sik rings sel-
ska pe ne må om for mu le re det de sel ger inn 
som en «hel års for sik ring». Ett er min me ning 
blir for bru ke ren lurt trill rundt – det har jeg 
også for mid let til sel ska pe ne fle re gan ger, 
sier han.

– Det and re vik ti ge po en get er hvor dan  
vi for hol der oss til psy kisk hel se og pass. 
Man ge psy kisk syke bur de få pas set sus pen-
dert av po li ti et ett er råd fra psy kia te ren. 
Dett e er det hjem mel for i pass lo ven. Det er 
ikke de på rø ren de som skal ta vare på pas set 
til den syke, det fø rer bare til press mot dem 
for å få pas set ut. Det har vært epi so der der 

den syke gir opp å mase, mel der pas set tapt 
og får ut stedt et nytt uten pro ble mer. Dett e 
har skapt unø dig man ge far li ge si tua sjo ner, 
der de på rø ren de sitt er igjen med en stor 
be last ning, sier Er lid.

Vår rund tur i byen end te til sist opp på 
Harstads ny es te havne att rak sjon: En lang og 
be søks venn lig fly te bryg ge i be tong. Den har 
over levd de før s te høst stor me ne og vil kan-
skje hol de vin te ren igjen nom. Her fra glit rer 
byen ved ha vet stil le un der en mørk him mel 
mel lom mil de fjell.

I 2018 fyl ler Er lid 70 år, men han har ikke 
selv pla ner om noen fei ring. Ikke mer enn  
å nyte hver dag med god hel se og all den 
ti den han har mu lig het til å gjø re det han 
li ker.

– I feb ruar 2013 ble jeg ope rert for kreft. 
Inn gre pet ble gjort i Oslo av en kull ka me rat, 
og han gjor de en god jobb. Pseudomyxoma 
peritonei. De tok ut milt og gal le blæ re, og 
jeg fikk an lagt sto mi. Jeg var tre uker på 
sy ke hu set der før jeg kom hjem i rul le stol. 

Foto: Marius Fiskum
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Rorschach-kort, 1921. Rorschach-testen er en psykologisk dybdeundersøkelse der pasienten blir presentert for 
«blekkflekker» og skal fortelle hva disse minner om. Den utføres vanligvis av kliniske psykologer for kartlegging der 
tradisjonell psykiatrisk diagnostikk ikke har gitt nok informasjon til å tilrettelegge for optimal behandling. Navn etter 
Hermann Rorschach (1884–1922), sveitsisk psykiater. Foto: The Granger Collection/NTB scanpix

Psykiatrien –  
hvor står du, hvor går du?

Her drøftes grunnlagsforståelse og tendenser 15 år etter artikkelen 
«Modeller og trender i psykiatri – bør nevrobiologi danne en felles 
basis?».

lidelser. Fagfolk i feltet har stort sett forlatt 
den gamle dikotomien «psyke eller soma», 
om ikke alltid i praksis, så i hvert fall i teo-
rien. Kandels spådommer om at psykoterapi 
kunne føre til hjerneendringer, ser ut til å ha 
slått til (3).

Hjerneforskningen har gitt oss betyde-
lige innsikter i hvordan hjernen fungerer 
og mange nye metoder for å undersøke 
den, her til lands tydelig illustrert ved 
nobelprisen til hjerneforskningsmiljøet 
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet. Nevrovitenskap er blitt et stort 
og selvstendig fagområde i skjærings-
punktet mellom biologi, psykologi og 
medisin.

Den økende biologiske kunnskapen i faget 
begrenser seg imidlertid ikke til hjernefunk-
sjonene. De siste 15 årene har vist at det  
ved psykiske lidelser også finnes endringer  
i kroppens immunsystem og tarmflora. 
Biologisk sett kan derfor psykiske lidelser 
ses som tilstander som affiserer hele orga-
nismen – ikke bare hjernen (4).

Flere større psykiatriske forskningssatsin-
ger med en biopsykososial tilnærming har 
vokst frem i denne perioden. Eksempelvis 
undersøker man ved landets største psykia-
triske forskningsmiljø, NORMENT-senteret, 
sammenhenger mellom biologiske forhold 
som hjernemorfologi, hjerneaktivitet, gene-
tikk og immunfaktorer på den ene side og 
psykososiale forhold som barndomstrau-
mer, migrasjon, kognitive funksjoner og 
sosial fungeringsevne på den annen. Ny 
biologisk innsikt har også bidratt til nye  
og viktige diskusjoner om grunnlagsforstå-
elsen av faget, kanskje nå mer inkluderende 
og balansert enn tidligere (5).

Imidlertid har det ikke skjedd noe gjen-
nombrudd i den kliniske psykiatrien. Dia-
gnosesystemene har fortsatt vesentlige 
mangler. De nyeste medikamentgruppene 
som har fått bred anvendelse ble introdu-
sert i 1990-årene (selektive serotoninreopp-
takshemmere, SSRI, og «andregenerasjons-
antipsykotika»). Parallelt med dette er det 

I 2002 skrev jeg i en artikkel sammen  
med Alv A. Dahl at nevrobiologien kunne 
danne en felles basis for psykiatrifaget 
(1). Dette var på et tidspunkt da psykia-
trien i flere tiår hadde lidd under spliden 
mellom forskjellige leire av sosialpsykia-

triske, psykologiske og rent biomedisinske 
retninger, med lite gjensidig dialog og aner-
kjennelse leirene imellom.

Hovedanliggendet var at ny biologisk 
innsikt burde kunne nyansere en reduksjo-
nistisk biomedisinsk sykdomsforståelse og 

styrke en integrerende biopsykososial 
 tilnærming – og dermed gi muligheter for 
en felles plattform for alle nyttige retninger  
i psykiatrien. Tankene var blant annet inspi-
rert av nobelprisvinner Eric R. Kandels funn 
av molekylære mekanismer for læring og 
hans artikler om biologi og psykoanalyse  
i American Journal of Psychiatry (2).

Jeg er blitt invitert til å skrive om hvordan 
psykiatriens fundament ser ut 15 år etter. 

Det er i dag mindre kontroversielt å hevde 
at biologi er et sine qua non ved psykiske 
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psykiske helsevernet utsatt for økende 
 kritisk offentlig diskusjon. Det blir rettet 
kritikk mot bruken av tvang og medikamen-
ter, men også mot bruken av diagnoser og,  
i noen tilfeller, mot selve synet på mennes-
ket og dets autonomi.

Usikkerhet om hva slags fenomen sinnet 
er, og hvordan sinnslidelser dermed egent-
lig skal forstås, kan ligge bak en stor del av 
disse forholdene. Et supplerende perspektiv 
på psykiatri er at forstyrrelser i menneskets 
eksistensielle og relasjonelle fungering er 
selvstendige årsaksfaktorer for sykdom, og 
at tilgjengelige biologiske tilnærminger er 
utilstrekkelige for både forståelse, forebyg-
ging og behandling. Om denne utilstrekke-
ligheten kun er av praktisk art eller er av 
prinsipiell art, har lenge vært et fundamen-
talt filosofisk spørsmål som det også forskes 
empirisk på.

Til tross for vitenskapelige fremskritt er 
det dermed flere større utfordringer som 
psykiatrien og norsk psykisk helsevern ikke 
har funnet gode svar på i årene som er gått 
siden 2002. Hvilke områder er av særlig 
betydning for å forstå fagets fundament  
og utviklingstrender i 2017?

Grunnlagskunnskap
Psykiatri er faget om hvordan psykiske 
lidelser forstås, forebygges og behandles. 
Ved en psykisk lidelse har det oppstått 
 uønskede endringer i psykens eller sinnets 
fungering. Et menneskesinn er kanskje det 
mest komplekse fenomenet vi kjenner til  
i naturen, og det er vanskelig å enes om  
en klar definisjon.

Endringer i sinnet kan ikke måles objek-
tivt på samme måte som endringer i andre 
deler av kroppens fysiologi (i hvert fall fore-
løpig). Sinnet er dessuten også nettopp det 
subjektive, det dypt personlige, som ens 
tanker og følelser, personlighet og identitet. 
Dette stiller spesielle utfordringer til en 
vitenskapelig tilnærming og til etikken  
i utøvelsen av faget.

Holisme og biopsykososial modell
Ny kunnskap understreker nødvendigheten 
av et integrerende, biopsykososialt perspek-
tiv i behandlingen av psykiske lidelser (6, 7). 
«Helhetstenkning» er et vagt honnørord. På 
den annen side er en holistisk tilnærming 
vanskelig å komme unna når det dreier seg 
om fenomener som må forklares av delfeno-

mener på flere nivåer av kompleksitet og 
som igjen er avhengig av og påvirker hver-
andre – der «alt henger sammen med alt».

Interaksjonene er sammensatte, og det  
er fagets oppgave å identifisere de sammen-
hengene som gir best forståelse av årsaker 
og muligheter for prediksjon. En lite gjen-
nomtenkt «helhetstilnærming» kan også ha 
sine fallgruver det er verdt å være oppmerk-
som på. Overmedikalisering er én risiko (8).

Kategorier og dimensjoner
For mange av lidelsene er man uenige om 
hva som kan sies å være hensiktsmessige 
kategorier av funksjonsreduksjon/-svikt 
(diagnoser). For flere sykdomskategorier er 
det dokumentert behandlingseffekt for flere 
typer intervensjoner, men når det gjelder 
den enkelte pasient, er det ofte lite sikker 
forhåndskunnskap om hva som vil være  
de beste behandlingstiltakene.

De psykiatriske diagnosesystemene,  
DSM-5 og F-kapitlet i ICD-10, er hovedsakelig 
deskriptive. Den tydeligste skillelinjen  
i DSM/ICD-debatten er nok om man skal 
tenke kategorisk eller dimensjonalt om 
tilstandene.

Man kan bruke en tredimensjonal modelleringsteknikk for å fremstille nervebanene i hjernen. Da brukes en MR-metode hvor diffusjon av hydrogen måles i mange retninger, opptil 30. 
Retningen med størst diffusjon blir basis for et bilde, kalt traktografikart eller bare traktografi. Et slikt bilde gir en indirekte indikasjon på nevronal konnektivitet og avvik i denne ved 
eventuell sykdom som berører hvit substans. Illustrasjon: Alfred Anwander/wikimedia (CC-BY-SA-4.0)
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Den kategoriske tenkningen har vansker 
med å fange opp overlapping og variasjoner 
som finnes i randsonene og gir derfor store 
begrensninger i møtet med den enkelte 
pasient. Det er derfor sagt om diagnosesyste-
mene at man har ofret validitet for å oppnå 
høy reliabilitet (9). På den annen side har 
forkjemperne for en dimensjonal tilnær-
ming ikke kommet opp med et godt alterna-
tiv som er både kunnskapsbelagt og klinisk 
nyttig. Det økte biologiske søkelyset kan 
derfor ikke sies å ha ført til noe som kan 
kalles et gjennombrudd for den psykiatriske 
diagnostikken.

Uansett vil et kategori- eller dimensjons-
basert system alltid bli ufullstendig i møtet 
med enkeltmennesket. Formell diagnostikk 
er og blir et hjelpemiddel som supplerer 
den personlige historien.

Intermediære fenotyper og fenomenologi
Om diagnosene ikke er spesielt valide, er 
symptomer ofte heller ikke særlig nyttige 
for å forstå det grunnleggende ved tilstan-
dene. Såkalte intermediære fenotyper eller 
«endofenotyper» er identifiserbare «biolo-
giske trekk» som plasserer seg et sted på 
veien fra det basalt nevrobiologiske (f.eks. 
gener) til symptomer. For eksempel kan 
endret fungering i et kognitivt subdomene 
fungere som en avgrensbar og identifiserbar 
intermediær fenotype – mellom endringer  
i visse nevrongrupper og et sett av psykose-
symptomer. Beskrivelse og identifisering av 
slike mellomliggende fenomener er blitt  
en viktig tilnærming i psykiatrisk forskning.

På samme måte har man forsøkt å finne 
sentrale fenomenologiske aspekter ved 
lidelsene og bruke disse som utgangspunkt 
for å fange essensen av hva som skiller én 
spesiell tilstand fra andre tilstander. Biologi 
blir i økende grad integrert i psykiatrisk 
fenomenologisk forskning, for eksempel  
ved å koble problemer med å oppfatte 
 omgivelsene korrekt til endringer i lokali-
serte hjerneområder (10).

Research Domain Criteria
I tidligere diagnosesystemer (DSM-I og DSM-
II) opererte man med mer etiologibaserte 
kategorier, men da var reliabiliteten dårlig 
og validiteten i disse var neppe beviselig 
bedre enn i dag. Det mest omfattende for-
søket på å tenke nytt i psykiatrisk klassifise-
ring er antagelig Research Domain Criteria 
(RDoC) ved USAs National Institute of Men-
tal Health (NIMH). Prosjektet er et ramme-
verk for å organisere forskning på en alter-

nativ måte, der man uavhengig av eksiste-
rende diagnosesystemer systematisk forsø-
ker å integrere kunnskap fra genetikk og 
hjernefungering med sosiale og atferdsmes-
sige forhold. Utvikling av et nytt diagnose-
kriteriesett er ett av målene.

Med økende kunnskap om kompleksite-
ten i sammenhengene blir det stadig vans-
keligere for psykiateren å holde seg opp-
datert på alle deler av fagområdet. Andre 
faggrupper kommer til, med tilsvarende 
eller høyere fagkompetanse på deler av 
feltet. Dette stiller viktige spørsmål ved hva 
psykiaterens oppgaver og ansvar skal være. 
Denne type «grenseoppgangsproblemer»  
ser imidlertid ut til å øke i omfang i medisi-
nen generelt.

Etikk og brukermedvirkning
Sinnets subjektive kvalitet og betydning gir 
som nevnt spesielle utfordringer. Det kan 
oppleves som truende dersom en psykiater 
eller en psykolog forteller deg noe om din 
person som du selv ikke vet noe om, ikke 
liker eller ikke er enig i.

For å beskytte pasient og samfunn har 
lovgiverne gitt fagfolkene rett og plikt til 
under visse omstendigheter å vurdere om 
en person er tilregnelig slik at han/hun kan 
ta ansvar for sine egne handlinger eller skal 
behandles mot sin vilje. Samfunnet gir her 

psykiatrien et dobbelt budskap – på den ene 
side kreves trygg og effektiv ivaretakelse av 
personer med potensial for farlige handlin-
ger, på den annen side kreves respekt for 
autonomi og fravær av maktmisbruk.

Tvangsbruk og lokal behandlingskultur
Hvilke situasjoner som prinsipielt skal gi 
grunnlag for å bruke tvang, er et politisk 
spørsmål. Det er opp til faget å utforme en 
praksis med tilstrekkelig høy faglighet som 
begrenser tvangsbruken til et minimum. 
Uforklarlige variasjoner i omfanget av 
tvangsbruk og vellykkede tvangsreduse-
rende intervensjoner gjør det rimelig  
å tenke at det enkelte steder brukes for mye 
tvang. Uansett er det for mange historier  
fra enkeltpasienter som forteller om makt-
misbruk. Vi mangler forskning på årsaker  
til maktmisbruk i helsevesenet, men lokal 
behandlingskultur er en god kandidat.

Utgangspunktet for all helsehjelp er  
«å finne vedkommende der vedkommende 
er». Det vil si at første del av hjelpearbeidet 
er å forsøke å ta pasientens perspektiv og 
forstå det subjektive behovet før man starter 
et samarbeid om utredning og behandling.

I akutte og dramatiske situasjoner kan det 
nok ofte være en utfordring å se mennesket 
bak atferden, men mange av ydmykelses-
opplevelsene som pasienter rapporterer at 

Arnold Juklerød i sitt telt utenfor Gaustad sykehus. Juklerød var tvangsinnlagt med diagnosen paranoia fra 1974. Han 
ble utskrevet i 1985, men nektet å flytte fra sykehusområdet i protest mot diagnosen og det han oppfattet som skadelig 
psykiatrisk behandling. Juklerød-saken førte med seg en styrking av rettsvernet for psykiatriske pasienter, blant annet 
gjennom lettere adgang til journalinnsyn. Foto: Ivar Aaserud/VG
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de sliter med i ettertid, har oppstått i slike 
situasjoner. Det er nærliggende å tenke seg 
at reell innlevelse i pasientens behov vil 
virke forebyggende på unødig maktbruk. 
Derfor er det antagelig mye å hente på  
å gjøre en innsats for å lage bedre møter, 
også når det stormer.

Brukermedvirkning
Det profesjonelle idealet om å hjelpe ut fra 
pasientens perspektiv kan naturlig videre-
føres til det feltet som kalles brukermedvirk-
ning. Formalisert brukermedvirkning skal 
sikre at pasientenes og pårørendes erfarin-

ger brukes til å forbedre tjenestene, både på 
individ- og systemnivå. Fagmiljøer inspirert 
av brukerperspektivet er i økende grad blitt 
profesjonalisert.

Økende brukermakt utfordrer etablert 
fagkunnskap og stiller spørsmål om hva 
som skal være beslutningsgrunnlaget  
i utformingen av tjenestene. Den politiske 
bestemmelsen om opprettelse av egne, 
separate medikamentfrie behandlingstilbud 
i psykisk helsevern er et aktuelt eksempel. 
Det psykiske helsevernet strever med å finne 
gode strukturer for nyttig brukermedvirk-
ning, men feltet er i rask endring.

Behandlingstiltak og tjenesteutforming
Trolig vil mulighetene for kartlegging av 
individuell genetisk sårbarhet øke og få 
større klinisk betydning. Vi har allerede 
kunnskap om at mange kan unngå å utvikle 
en alvorlig lidelse dersom de rette tiltakene 
kommer tidlig nok. Økt kunnskap om sår-
barhetsgener kan derfor gi grunnlag for 
mer effektive individuelt målrettede pri-
mærforebyggende intervensjoner.

Det er i dag stor individuell variasjon når 
det gjelder behandlingsrespons og bivirk-
ninger av psykofarmaka. Det er forventet at 
fremtidige genanalyser vil kunne hjelpe til 
med å forutsi hvilke preparater som bør 
anbefales eller unngås for den enkelte. Nye 
og lovende behandlingstiltak, for eksempel 
kognitiv trening, former for fysisk hjerne-
stimulering og bruk av psykoaktive pep-
tider, er blitt utviklet med samtidig anven-
delse av både ny biologisk og ny psykologisk 
kunnskap.

For de aller fleste psykiske lidelser vil 
enkle, men målrettede psykososiale tiltak 
kunne gjøre en vesentlig forskjell. Suksess-
historier fra flere steder med gjennomførte 
endringer underbygger en forventning om 
at økt lokal og såkalt arenafleksibel innsats 
skal kunne forebygge en vesentlig andel av 
bruken av den mer tradisjonelle «lukkede» 
døgnbehandlingen.

Blant de aller sykeste er det likevel noen 
som vil ha vedvarende behov for ressurs-
krevende solide rammer og tilgang på spe-
sialisert kompetanse. Budsjettmidler flyttes 
imidlertid årlig fra sentrale til lokale tilbud, 
uten at det er bestemt når det er «nok». Få 
spesialister i et fagmiljø vil kunne hindre 
viktig fagutvikling, både for spesialistene  
og for miljøet som helhet.

Pasienter med en etablert alvorlig lidelse 
som er skrevet ut etter et sykehusopphold, 
kan savne aktiviseringstilbudet og trygg-
heten de hadde mens de var innlagt. Livet  
i egen bolig er ikke bare rosenrødt. Det kan 
være ensomt og det kan være vanskelig  
å fylle tiden med mening. Terskelen for 
deltagelse i arbeidslivet er høy, noe som 
hindrer viktige muligheter for tilhørighet, 
mestring og anerkjennelse. Utviklingen av 
tiltak i lokalmiljøene er dessverre de fleste 
steder mangelfull.

Pakkeforløp
Tilfeldig variasjon i behandlingstilbudet er 
ikke uvanlig, og det er en retning mot større 
grad av standardisering. Det tydeligste 
 eksemplet er den pågående satsingen på 

Benjamin Rush (1746–1813) regnes som den amerikanske psykiatriens far. Han mente at mange mentale sykdommer 
skyldtes sensorisk overstimulering og konstruerte en «beroligende stol» – «Rush’s tranquiliser chair» – for å frembringe 
sensorisk deprivasjon. Illustrasjon: Science Photo Library/NTB scanpix
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«pakkeforløp» – beskrivelser av nasjonale 
anbefalinger av behandlingsforløp med 
minstestandarder. Overdreven standardise-
ring kommer imidlertid i konflikt med 
behovet for mer persontilpasset medisin.

De stadige bruddene i mange behand-
lingsforløp gjør det vanskelig å opprett-
holde relasjoner og reduserer muligheten 
for «de gode møtene». Harmonisering av 
rutiner og standarder på tvers i systemene 
kan gi tryggere og mer effektiv kommunika-
sjon, men tilpasning til individets unike 
behov fordrer også stor grad av fleksibilitet. 
Helhetsperspektiver på pasient og fag er 
krevende å ivareta i et stort system med 
mange aktører på flere nivåer. På dette 
 området er det fortsatt et stort potensial  
for bedre organisering av tjenestene.

Ny teknologi
Informasjonsteknologien gir nye og uante 
muligheter for interaksjon mellom pasient 
og behandler og muligheter for fortløpende 
datainnsamling og -analyse, til nytte for 
forskning, fagutvikling og styring – og for 
enkeltpasienten. De siste årene er det kom-
met et mylder av apper der pasienten kan 
bli minnet på avtaler og medisintider, regi-
strere tankeinnhold og stemningsleie eller 
måle søvn- og aktivitetsmønster. Noen av 
disse programmene kan kobles til syke-
husets journalsystem og brukes til toveis-
kommunikasjon. Dette gir nye muligheter 
for pasientmedvirkning og til å tilpasse 
behandlingen til den enkelte.

Biometriske data kan brukes til å gjen-
kjenne aktivitetsmønstre som kan varsle om 
forverring og slik gi mulighet for intervene-
ring til rett tid. Det er også kommet datapro-
grammer som kan gi enkle former for terapi 
via PC eller smarttelefon, i interaksjon med 
en simulert terapeut. Dette gir blant annet 
muligheter for bedre tjenester i perifere 

områder, men peker også mot større endrin-
ger i tjenesteutformingen (11).

Utviklingen av systemer for maskinlæring 
og kunstig intelligens henter inspirasjon  
fra kunnskap om sentralnervesystemet,  
og denne utviklingen skjer raskt. Slike syste-
mer vil kunne effektivisere kliniske datapro-
grammer betraktelig og vil kunne dra nytte 
av all tilgjengelig informasjon, både gene-
tisk og hjernemorfologisk, også ved å analy-
sere fortløpende aktivitetsdata fra pasien-
ten. Kunnskap som innhentes gjennom slike 
systemer, vil kunne være et nytt og kanskje 
avgjørende bidrag til økt forståelse av hvor-
dan sinnet fungerer.

Dette området peker mot noen av de mest 
spektakulære visjonene for menneskeheten, 
der det blant annet spekuleres i om man 
kan simulere menneskets mentale funge-
ring i et dataprogram. I dag kan dette for 
mange virke som en skremmende science-
fictionfortelling, og en slik mulighet vil ha 
vide implikasjoner for forståelsen av men-
nesket i de fleste sammenhenger.

Veien videre
Psykiatrien har kritiske oppgaver for sam-
funnet og for individene som må løses selv 
om kunnskapsgrunnlaget kan være mangel-
fullt. Det er sannsynligvis et spørsmål om 
tid før ny kunnskap fra nevrovitenskapene 
vil bli til hjelp i det kliniske arbeidet.

Påvisning av samspillet mellom gener, 
miljø og nervesystem vil kunne forsterke 
rasjonalet også for «rent» sosiale og psyko-
terapeutiske intervensjoner og gi grunnlag 
for mer persontilpasset behandling, ikke 
minst forebyggende. Ny informasjonstekno-
logi vil få betydelige konsekvenser både  
i forskning og klinisk. Et integrert fagper-
spektiv gjør skillet mellom psykiatri og 
somatikk mindre relevant.

De profesjonelle hjelperne bør være godt 

forberedt på å stå i etiske dilemmaer og må 
stimuleres til å utvikle et metaperspektiv  
på sin egen rolle og hjelper-pasient-relasjo-
nen. Vi bør få helsetjenester som støtter opp 
under den primære relasjonen mellom den 
hjelpsøkende og hjelperen. Det er et poten-
sial for å nytte mer av samfunnet, fra familie 
og nabolag til bedrifter og etater, i arbeidet 
med forebygging, behandling og rehabilite-
ring.

Utviklingen av nye behandlingstilbud  
bør imidlertid også veiledes av en mer mål-
rettet involvering av brukerne. Brukermed-
virkning vil kunne bedre praksisen på sen-
trale områder, for eksempel behandlings-
mål, opplevelsen av de enkelte personlige 
møtene og organisering av tjenestene rundt 
kontinuitet og helhet for den enkelte.

Kanskje bør vi snakke om «standardisert 
individualisering»? Med det mener jeg en 
praksis der kvalitetssikrende minstestandar-
der for utredning inkluderer kunnskap om 
den personlige livshistorien og der man  
i vurderingen av behandlingsbehov bruker 
oppdaterte og kunnskapsbaserte logaritmer 
som beslutningstøtte, men der det gjøres  
en fri og individuell profesjonell vurdering 
og man sammen med den ideelt sett godt 
informerte pasienten bestemmer mål og 
midler.

Mottatt 20.10.2017, første revisjon innsendt 14.11.2017, 
godkjent 20.11.2017.
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Neglected tropical diseases –  
the present and the future

Neglected tropical diseases are a diverse group of diseases that predomi- 
nantly but not exclusively affect people in tropical and subtropical 
climatic zones. The collaboration between the WHO, non-governmental 
organisations, local stakeholders and pharmaceutical companies, among 
others, is key to achieving control and elimination of these diseases.

The term ‘neglected tropical diseases’ 
was coined by Peter Hotez and col-
leagues in 2003 to counterbalance 
the attention given to HIV/AIDS, 

tuberculosis and malaria (1). Neglected 
tropical diseases have been termed a ‘chro-
nic pandemic’ (2) and are largely associated 
with lower socioeconomic status. The dis-
eases are highly prevalent both in rural  
and poor urban settings, mainly in low- and 
middle-income countries (3). It is, however, 
not well defined which diseases fall under 
this category, as indicated by the different 
lists of diseases included in the WHO and 
PLOS definitions (Table 1) (4, 5).

Neglected tropical diseases are characteri-
sed by a high burden of disease, measured 
in disability-adjusted life years (6). Estimates 
vary from 26 million to 48 million years lost 
to the diseases. Compared to tuberculosis 
(49 million years), malaria (83 million years) 
and HIV/AIDS (82 million years), the disease 
burden of neglected tropical diseases is also 
substantial (7). An estimated one billion 
people are currently affected by neglected 
tropical diseases worldwide and approxima-
tely 350 000�–�500 000 die from them each 
year (2, 8–10). Exact numbers are, however, 
unknown as most diseases progress slowly. 
Signs and symptoms are often insidious or 
unspecific and are commonly not diagnosed 
until late stages of disease progression. As 
affected individuals tend to be poor and lack 
the necessary information and financial 
resources to access health care, many cases 
go unreported.

Parasites cause more than 50 % of all 
 neglected tropical diseases and include both 
protozoan and helminthic infections, and  
of late also ectoparasites (scabies), followed 
in order of frequency by bacterial, viral and 
fungal infections. In endemic areas, especi-
ally in sub-Saharan Africa, individuals often 
suffer from more than one neglected tropi-
cal disease. For possible symptoms and signs 
that patients may suffer from, refer to Box 1. 
Moreover, areas endemic for neglected tropi-
cal diseases tend to be endemic for HIV/AIDS, 
tuberculosis and malaria, and co-infection, 

especially with soil-transmitted helminths 
and schistosomes, has been shown to exa-
cerbate the progression of the aforementio-
ned diseases (2, 8, 11).

Importantly, neglected tropical diseases 
are not only confined to the tropics. Increase 
in prevalence has been observed in southern 
Europe (e.g. dengue fever, Chagas disease, 

leishmaniasis, opisthorchiasis and schisto-
somiasis). This may be due to increased 
poverty, migration and climate change (12).

Management of the diseases
Integrated intervention-centred approaches 
to management of neglected tropical dis-
eases focus on outreach to poor and margi-
nalised communities through preventive 
chemotherapy, intensified case manage-
ment, vector control, veterinary public 
health as well as safe water, sanitation and 
hygiene (2, 13). Preventive chemotherapy 
through mass drug administration refers to 
distribution of disease-specific medication 
to individuals in endemic areas, without the 
need for individual diagnosis, at low cost 

Table 1  Major neglected tropical diseases adjusted from the expanded list of PLOS NTD (5). The 20 diseases recognised by 
the WHO (4) have been underlined.

Protozoan infections • Amoebiasis 
• Balantidiasis 
• Chagas disease 
• Giardiasis 
• Human African trypanosomiasis 
• Leishmaniasis

Helminth infections • Taenia solium (neuro)cysticercosis/taeniosis 
• Dracunculiasis 
• Echinococcosis 
• Foodborne trematodiases 
• Loiasis 
• Lymphatic filariasis 
• Onchocerciasis 
• Schistosomiasis 
• Soil-transmitted helminthiases (ascariasis, hookworm diseases, 
   trichuriasis, strongyloidiasis) 
• Toxocariasis and other larva migrans diseases

Bacterial Infections • Bartonellosis 
• Bovine tuberculosis in humans 
• Buruli ulcer 
• Cholera 
• Diarrhoeal diseases (shigella, salmonella, E. coli) 
• Leprosy 
• Leptospirosis 
• Relapsing fever 
• Trachoma 
• Treponematoses (endemic syphilis (=bejel), pinta, syphilis, 
   yaws)

Viral Infections • Dengue and chikungunya fevers 
• Japanese encephalitis 
• Jungle yellow fever 
• Other arboviral Infections 
• Rabies 
• Rift Valley fever 
• Viral haemorrhagic fevers

Fungal Infections1 • Mycetoma, paracoccidiomycosis, chromoblastomycosis, other 
   deep mycosis

Ectoparasitic1 Infections • Scabies, myiasis

Venom1 • Snakebite envenoming

1 Have been added recently in 2017 on the occasion of the 10th meeting of the Strategic and 
 Technical Advisory Group for Neglected Tropical Diseases
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with one billion people having been provi-
ded with preventive chemotherapy in 2015 
(19), and some countries having been able  
to announce the elimination of certain 
diseases.

Furthermore, this disease group was 
included in the Sustainable Development 
Goal agenda, the German G7 summit and 
G20 communications, which is the result  
of the hard work of the neglected tropical 
disease lobby in raising political awareness 
that this group of diseases clearly deserves 
(20, 21). It is now imperative to go beyond 
the focus on the preventive chemotherapy 
of neglected tropical diseases and to address 
the zoonotic neglected tropical diseases that 
do not yet benefit from the pharmaceutical 
and governmental support that the others 
enjoy. The one-health approach needed to 
tackle zoonotic neglected tropical diseases 
provides an important opportunity to link 
these diseases with emerging infectious 
diseases and can thereby create leverage for 
resources and political attention. In addi-
tion, and most urgently, strengthening 
global health systems is required in order  
to prevent, diagnose, treat and eventually 
eliminate neglected tropical diseases.

This article is part of the series ‘Global Health in the Era 
of Agenda 2030’, a collaboration between Norad, the 
Centre for Global Health at the University of Oslo and The 
Journal of the Norwegian Medical Association. Articles 
are published in English only. The views and opinions 
expressed in the articles are those of the authors only.

Received 9.8.2017, first revision submitted 9.10.2017, 
accepted 8.12.2017.

Nonetheless, efforts are still largely focu-
sed on the diseases for which medication 
and large-scale treatment options are avail-
able, including lymphatic filariasis, oncho-
cerciasis, schistosomiasis, soil-transmitted 
helminthiasis and trachoma. Zoonotic dis-
eases, such as T. solium (neuro)cysticercosis/
taeniosis, do not necessarily benefit from 
preventive chemotherapy and need a diffe-
rent, even more cross-sectoral approach, 
including e.g. environmental studies. Des-
pite vaccines and medication for animals 
being readily available, zoonotic neglected 
tropical diseases have received less attention 
and are sometimes referred to as the most 
neglected among the neglected tropical 
diseases (18). Advocacy for and investment in 
both domestic and wild animal health and 
community livelihood are key to successful 
control and elimination of zoonotic neglec-
ted tropical diseases.

One promising approach to push this 
agenda forward would be the integration of 
management of neglected tropical diseases 
and that of emerging infectious diseases. 
These groups of diseases share important 
characteristics, such as their tendency to 
affect largely underserved populations, their 
zoonotic nature and the need for vector 
control, as well as scarcity of point-of-care 
diagnostics, drugs and vaccines. Thus, 
strong and resilient health systems with 
adequate access to health care and universal 
health coverage as well as a cross-sectoral 
‘one-health approach’ combining human, 
animal and environmental health should  
be given highest priority (2, 10).

Politics and future directions
Important steps have been taken towards 
reaching the 2020 World Health Organiza-
tion Roadmap targets on neglected tropical 
diseases, published in 2012, as shown in  
Box 2 (16). The number of people treated for 
neglected tropical diseases is increasing, 

(between USD 0.30 and USD 0.50 per person 
treated) (14). It is therefore at the core of pro-
grammes that fight neglected tropical dis-
eases.

Repeated mass drug administration aims 
at morbidity control as it tends to lead to 
reduction in the force of infection as well as 
having the potential to break disease trans-
mission, as seen in programmes on river 
blindness (onchocerciasis). Mass drug admi-
nistration programmes are carried out by 
non-governmental organisations in collabo-
ration with national governments. Guide-
lines for national control and elimination 
programmes have been developed by the 
World Health Organization based on expert 
opinion. In addition, the Neglected Tropical 
Diseases Non-Governmental Organisations 
Network, a group of more than 60 non-
governmental organisations, has developed 
a comprehensive ‘Behaviour, Environment, 
Social Inclusion and Equity, as well as Treat-
ment and Care’ framework the BEST fram-
ework) to facilitate the uptake of this type of 
holistic and multidisciplinary approach (15).

Overall, progress has been made with 
regard to the 2020 targets outlined by the 
World Health Organization in its Roadmap 
on neglected tropical diseases, including 
eradication, national/regional elimination 
and control, see Box 2 (2, 16). This progress 
has been possible due to strong global part-
nerships, donations by the pharmaceutical 
industry, new diagnostic tools, new drug 
development, commitment by governments 
to global collaboration and the support of 
public and private partners (13, 17).

Box 1 Clinical signs and symptoms associated with 
neglected tropical diseases (1, 3, 11, 14)

• Skin diseases with severe itching, 
 blind ness, acute and chronic diarrhoea, 
anaemia (with potentially severe  adverse 
effects in children and pregnant women), 
acute and chronic pain, hepatic disease 
and other end organ damage as well as 
cancer

• Psychiatric and neurological conditions, 
including epilepsy

• Malnutrition

• Stunting and cognitive impairment 
leading to compromised education  
and loss of productivity in adults

• Stigma and social exclusion due to 
disability and disfigurement

Box 2 WHO Roadmap strategy on control, elimination 
and eradication of neglected tropical diseases (2, 16).

Control 
Dengue fever, Buruli ulcer, cutaneous 
leishmaniasis, foodborne trematode infec-
tions, Taenia solium (neuro)cysticercosis/
taeniosis, echinococcosis, soil-transmitted 
helminthiasis

Regional elimination 
Lymphatic filariasis, onchocerciasis, 
 leprosy, human African trypanosomiasis, 
trachoma, schistosomiasis, rabies, Chagas 
disease, visceral leishmaniasis

Eradication 
Guinea worm, endemic treponematoses 
(yaws)

«In endemic areas, especially 
in sub-Saharan Africa, 
individuals often suffer from 
more than one neglected 
tropical disease»
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Developing a vaccine for leishmaniasis:  
how biology shapes policy

One aim of the Sustainable Development Goals is to end the epidemics  
of neglected tropical diseases by 2030. A multifaceted approach is needed to 
tackle leishmaniasis, keeping in mind the parasite, as well as its vector, host 
and reservoir. Attention should be focused on sustainable and achievable 
solutions rather than fairytale goals, and biology should play a more 
prominent role.

Leishmania is a highly adaptable para-
site. At least 20 different species can 
cause the disease. Clinical manifesta-
tions include cutaneous (CL), muco-

cutaneous (MCL), visceral (VL, also known  
as kala-azar in Africa and Asia), and post-
kala-azar dermal leishmaniasis (PKDL). Cuta-
neous leishmaniasis causes skin lesions that 
usually self-heal but may metastasise, cau-
sing scarring and stigmatisation. Mucocuta-
neous leishmaniasis may cause facial dis-
figurement. Visceral leishmaniasis affects 
organs such as the spleen, the liver and 
lymph nodes and, if left untreated, is fatal  
in 80�–�95 % of patients (1). After treatment, 
post-kala-azar dermal leishmaniasis may 
develop with few or no symptoms, but 
 patients are potentially harbouring para-
sites in the skin (2, 3). In addition, there are 
vast numbers of asymptomatic individuals 
who serve as reservoirs for the Leishmania 
parasite (3, 4).

Leishmaniasis is prevalent in 98 countries 
and endemic in some of the poorest regions 
of the world. Around 350 million people are 
at risk of infection (5). Annually, 200�–�400 
000 people are infected with visceral leish-
maniasis, and 700 000�–�1 200 000 with cuta-
neous leishmaniasis (5). Visceral leishmania-
sis ranks second only behind malaria in 
terms of mortality caused by a parasitic 
disease. Risk factors for leishmaniasis in-
clude poverty, malnutrition, human migra-
tion and inadequate housing. In Europe, 
leishmaniasis is endemic in the Mediterra-
nean region.

Almost 50 different sand fly species are 
known to transmit Leishmania (6, 7), and 
they exist in diverse environments, from  
the humid rainforests of Brazil to the dry 
climate in Afghanistan. Strategies to tackle 
the sand flies have so far not proven to be 
effective, and resistance to insecticides has 
been reported (1, 3).

Dogs and rodents are an important 
 reservoir of Leishmania in several endemic 
areas. Dogs may be targeted using insecti-

cide-impregnated dog collars, topically 
applied insecticide, drug therapy or vacci-
nes, or more drastically, culling. However,  
all these measures have limited effect on 
human transmission and are impractical  
(1, 3). Drugs have limited usability in dogs, 
due to relapses and development of parasite 
resistance (3, 8). Questions have also been 
raised about the efficacy of the vaccines 
available for dogs in Europe and Brazil, 
especially on the effect of transmission  
from dog reservoir to humans (1, 8, 9).

Furthermore, when the transmission 
involves wild animals, such as rodents, 
control of the animal reservoir is almost 
impossible. Crucially, the feasibility of vector 
and animal reservoir control programmes 
in poor resource settings is also question-
able due to high costs and complexity of 
implementation (10).

Fighting leishmaniasis
Leishmaniasis, given its complex interplay 
between host, vector and reservoir, probably 
requires a multifaceted approach. Approa-
ches to the vector and the animal reservoir 
have been discussed above. For humans, 
potential control strategies could include 
early detection, drugs and vaccine. Although 
dogs and rodents are important reservoirs 
in most endemic areas, there are areas  
such as India, where the transmission is 
thought to be anthroponotic, occurring 
only between humans. In these areas espe-
cially, early detection and treatment are 
essential to control leishmaniasis (11).

For humans, several of the available drugs 
have toxic side-effects, and parasite resis-

tance has developed. In addition, long-term 
hospitalisation might be challenging in  
a low endemic setting. Therefore, in our 
opinion a vaccine is probably the best way 
forward, especially since infected people are 
known to acquire long-lasting immunity 
against infection from parasites of related 
strains (1, 3, 10, 12).

A vaccine could work
There are several unanswered questions 
concerning the development of vaccines  
for leishmaniasis. First, for which form of 
leishmaniasis is it most urgent to develop a 
vaccine? Ideally, a vaccine for leishmaniasis 
should be broadly protective against all the 
species of the parasite causing the different 
variants of clinical disease, but this has so 
far proven difficult. However, in theory, it 
should be possible. When selecting antigens 
for a recombinant, vector or nucleic acid 
vaccine, antigens that are highly conserved 
among different species of the pathogen  
are typically selected. Even if two species are 
relatively distant in evolutionary terms, a 
vaccine based on conserved antigens could 
give protection against several species. 
Intuitively, it may be most pressing to 
 develop a vaccine for the potentially fatal 
visceral form, commonly caused by only  
two species – L. donovani or L. infantum.

Second, Leishmania has a complex digene-
tic life cycle between the mammalian host 
and the vector sand fly. The host-vector-
reservoir relationship is only partly under-
stood – making vaccine development more 
difficult. For example, when developing new 
vaccines, antigens that might enhance the 
susceptibility of the host to the infection 
have to be avoided (13). Likewise, a vaccine 
has to be tested for adverse effects among 
already infected individuals, such as what 
has been reported for the Q-fever vaccine  
(14, 15). Another example is the role of the 
sand fly and how it may affect the immune 
response in humans. This is only partly 
understood and may affect the efficacy of a 
vaccine (11). Furthermore, antibodies against 
Leishmania may facilitate infection rather 
than limit it (13, 16), also potentially compli-
cating vaccine development.

Third, there is a debate about how the 
vaccine should work. Traditionally vaccines 
work prophylactically. But a vaccine could 
also work therapeutically, alone or in combi-
nation with drug therapy (3, 17). For leishma-
niasis, it is unclear which approach is most 
viable and most important to prioritise.

«Leishmaniasis is prevalent  
in 98 countries and endemic 
in some of the poorest regions 
of the world»
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may put considerable efforts into optimi-
sing vaccine administration. By doing so, 
they risk removing themselves further from 
reality.

Many people with a risk of leishmaniasis 
infection live in areas that lack electricity 
supply and necessary infrastructure. How 
useful then is a vaccine that requires a cold-
chain? And how beneficial is a vaccine that 
requires multiple boosts at specific time 
intervals, when there is a significant chal-
lenge in getting patients to the clinic? This is 
how a two-way approach between biology 
and policy comes into practice. In addition 
to a proper understanding of pathophysio-
logy and immunology, an in-depth under-
standing of the day-to-day situation in seve-
ral endemic areas is essential.

Currently, the World Health Organization 
classifies 20 communicable diseases and 
conditions as neglected tropical diseases 
(NTDs) (22). These neglected tropical disea-
ses affect more than one billion people and 
cause high levels of morbidity and mortality 
(9, 22). Most neglected tropical diseases are 
treatable, and they are first and foremost 
diseases of the poor (22). The Global Burden 
of Disease study – a critical tool for monito-
ring global health and prioritising between 
health programmes – systematically under-
values the neglected tropical diseases (23).

According to Sustainable Development 
Goal 3, we should: ‘end the epidemics of 
AIDS, tuberculosis, malaria and neglected 
tropical diseases and combat hepatitis, 
water-borne diseases and other communic-
able diseases’ (24) by 2030. Much has been 
said about the hurdles in securing adequate 
funding for fighting neglected tropical 
diseases (9, 12). The market is not lucrative 
enough to recover the cost of developing 

Fourth, which type of vaccine is most 
likely to be effective against leishmaniasis? 
(See Table 1 for a brief overview of potential 
vaccine strategies and their pros and cons.) 
First generation vaccines include killed or 
live attenuated pathogens. Such vaccines 
have the potential to closely mimic natural 
infection. In the Middle East, so-called leish-
manisation has been practised, whereby pus 
from cutaneous lesions and parasites from 
culture were used to induce a local infection 
(10). Leishmanisation was discontinued 
because of problems with reproducibility 
and safety issues. Furthermore, a leishmani-
sation strategy involving a viscerotropic 
strain, such as L. donovani, is highly unlikely.

Moreover, ill-defined mutants may lack 
important epitopes necessary for protective 
immune responses, while at the same time 
carrying wild-type alleles that could poten-
tially cause disease. The live attenuated 
approach is especially unattractive because 
endemic areas for leishmaniasis are also 
endemic for HIV and those infected with the 
latter are thereby also immunosuppressed. 
Another path would be to inactivate the 
parasite. However, there have been issues 
with standardisation of the culture from 
which the vaccine would be produced, and 
initial tests show that these vaccines give 
limited protection in humans (10).

Second generation vaccines are purified 
or recombinant proteins expressed in 
 bacteria or eukaryotic cells. Such vaccines 
usually require an adjuvant to induce a 
good T-cell response (18). The Infectious 
Disease Research Institute in Seattle has 
developed a vaccine where several proteins 
conserved across several species of Leishma-
nia are expressed in a single vaccine using  
a toll-like-receptor agonist as an adjuvant to 
induce a strong T-cell response (18, 19). This 
vaccine has shown promising results (19).

Third generation vaccines are nucleic acid 
vaccines where expression vectors encoding 
for a protein antigen are introduced. Here 
not the antigen itself, but the information 
required to produce it, is introduced. The 
recipient’s cells produce and present the 
antigens to immune cells (20). This vaccine 
strategy has obvious attractions, such as the 
fact that the vaccine can be rapidly and 
cheaply produced. The DNA-vaccine 
 approach has been tested with several 
 antigens against Leishmania-infected mice, 
but its effect remains unconvincing. Also,  
to the best of our knowledge, there are 
currently no pre-clinical or clinical trials 

using RNA-based vaccine technology for 
Leishmania. Vectors such as Adenovirus, 
expressing recombinant antigens, can also 
be used as vaccines. A novel vaccine uses this 
approach by expressing a gene encoding for 
two Leishmania proteins, and initial results 
are promising (17). But this is only in the 
phase I clinical trial stage, and there are 
significant challenges ahead.

It takes great effort to develop vaccines.  
So far, vaccine development has been car-
ried out with limited information on the 
pathophysiological and immunological 
complexity of Leishmania infection.

Over the years, several vaccine targets  
and vaccination routes have been proposed 
and tested (21). Some of them have shown 
great potential in protecting animals 
against leishmaniasis (2). Remarkably few 
have been able to proceed to a clinical trial. 
This lack of progress is partly due to lack of 
a small-animal model that reflects human 
disease, and to the fact that many vaccines 
are tested with cutaneous strains where the 
testing has been undertaken by injections 
instead of sand fly bites (18).

Policy and biology
Leishmaniasis is one of the numerous 
examples of communicable diseases where 
the transition from laboratory testing to 
field trials has proved difficult. Researchers 

Table 1  Potential vaccine strategies for leishmaniasis and their pros and cons

Vaccine approach

Inducing 
antibody 

production

Inducing 
cellular 

immunity

Allows 
diagnostic 

testing1

Safe for 
immuno- 

suppressed 
individuals

Inactivated pathogen Yes No No Yes

Live attenuated pathogen Yes Yes No No

Recombinant antigens Yes No Yes Yes

Vector- based vaccines2 Yes Yes No No

Nucleic acid vaccine3 Weak Yes Yes Yes

1 To discriminate infected from vaccinated 
2 Includes both bacterial and viral vectors 
3 DNA, mRNA, RNA replicons

«There are several unanswered 
questions concerning the 
development of vaccines  
for leishmaniasis»
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Sustainable Development Goal 17 highlights. 
Significant advances could be ensured by 
improved collaboration between various 
actors and stakeholders to allow real trans-
lation from basic scientific research to the 
development of a commercially available 
protective vaccine for leishmaniasis.
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prioritised (9). Although we applaud the 
initiatives to put neglected tropical diseases 
higher on the global agenda, through for 
example the Sustainable Development 
 Goals, much remains to be done. There is a 
need for coordinated leadership if Sustain-
able Development Goal 3 is to be reached  
by 2030. Attention should be focused on 
sustainable and achievable solutions rather 
than fairytale goals. In policy initiatives for 
fighting neglected tropical diseases, biology 
should have a more prominent role. One 
reason for this is the complexity in targeting 
the diseases and conditions that often 
 require an in-depth knowledge of the intri-
cacies of the biology of the pathogen and 
the host.

In this article we have given some insight 
into how a potentially effective preventive 
strategy has proven difficult for leishmania-
sis and why that might be so. Partnership 
and cooperation between the public and 
private sectors must be strengthened, as 

vaccines (25). Therefore, there is a require-
ment for a need-based rather than a market-
based approach.

In recent years, the neglected tropical 
diseases have received increased attention 
worldwide. Advances include the 2012 Lon-
don Declaration (26), the Global Network for 
neglected tropical diseases (27) and several 
World Health Assembly resolutions (28).  
The development of drugs and vaccines for 
neglected tropical diseases is progressing, 
albeit slowly (29). This improvement inclu-
des the Drugs for Neglected Diseases Initia-
tive (30), and other partnerships between 
industry, government and academic institu-
tions such as BIO Ventures for Global Health 
(31) and the Tres Cantos Open Lab Founda-
tion (32).

Priority to biology
Neglected tropical diseases are ignored  
in several ways: They are underreported, 
underestimated, underfunded and under-
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Et visuelt, fargerikt og småkirurgisk fag

Trine Lilly Halvorsen er avtalespesialist  
i hud- og veneriske sykdommer og 
daglig leder ved Kolbotn Hudlegesenter.

– Mitt valg av spesialitet var tilfeldig. Jeg 
ønsket å spesialisere meg innen et fagfelt 
hvor jeg også kunne jobbe utenfor sykehus. 
Jeg hadde flaks og ble tilbudt et vikariat  
ved hudavdelingen ved Ullevål sykehus. Litt 
usikker var jeg før jeg begynte, men jeg har 
aldri angret, forteller Trine Lilly Halvorsen.

Hun sier hun liker hudfaget veldig godt 
fordi det er allsidig, med innslag av både 
indremedisinske og kirurgiske problemstil-
linger.

– Faget er også i stadig utvikling. Den 
kirurgiske delen har vokst de siste tiårene på 
grunn av økende forekomst av hudkreft og 
føflekkreft. Og biologisk terapi har revolu-
sjonert behandlingen av mange kronikere. 
Livet som hudlege er hektisk, men godt, og 

dermatoskopet ser man morfologien eller 
det submakroskopiske bildet man ikke kan 
se med det blotte øyet. Vi ser farger og struk-
turer – og ut fra dette tolker vi resultatet.

I de senere år har det kommet mange 
publikasjoner om spesifikke mønstre i for-
skjellige pigmenterte lesjoner, slik at for 
eksempel et malignt melanom kan opp-
dages på et tidlig stadium. Det er økende 
kunnskap om helt spesifikke mønstre  
i ikke-pigmenterte og inflammatoriske 
hudforandringer. For eksempel kan psoria-
sis ha et tydelig uttrykk i dermatoskopet.  
Jeg anbefaler å søke opp Dermoscopedia.org 
for ytterligere informasjon.

Kan du anbefale en ny interessant  
artikkel?
– Det må være A consensus-based practical 
and daily guide for the treatment of acne 
 patients (1). Jeg er opptatt av at pasienter 
med akne skal få god informasjon, behand-
ling, veiledning og oppfølging i allmenn-

jeg gleder meg hver dag til hvert pasient-
møte. Jeg liker at hudpasienter kommer  
i alle aldre og kjønn – og at de er stort sett 
veldig fornøyde, sier hun, og legger til:

– Dessverre er det mangel på hudleger, og 
utdanningskapasiteten i Norge er begrenset. 
Denne mangelen har vi kjent til og visst ville 
komme i lang tid. Det har vært lite politisk 
vilje til å øke antall utdanningsstillinger  
og antall spesialisthjemler. Så at det er lang 
ventetid på hudlegetime i det offentlige,  
bør ikke forbause noen.

Kan du fortelle noe viktig som skjer  
i faget ditt for tiden?
– De siste årene har det kommet mange 
artikler og mye ny kunnskap rundt derma-
toskopi eller dermoskopi. Dermoskopi er 
internasjonalt foreslått som nytt navn på 
undersøkelsesmetoden. Et dermatoskop er 
et slags forstørrelsesglass hudleger bruker 
til å undersøke pigmenterte lesjoner som 
føflekker og maligne melanomer. Gjennom 
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hverdagen lettere. Kanskje kan allmennleger 
i fremtiden kurses i dermoskopi. Det ville gi 
dem økt trygghet i vurdering av føflekker  
og de vil lettere kunne skille for eksempel  
en seboreisk keratose fra en føflekk. Det er et 
problem at vi på den ene side ønsker at alle 
skal følge med på sine føflekker og få dem 
sjekket dersom man er usikker – samtidig 
som systemet har begrenset kapasitet.

Har du tips til personer vi bør intervjue? Send en e-post til 
lisa.dahlbak.jacobsen@tidsskriftet.no

ANBEFALT LITTERATUR
1 Gollnick HP, Bettoli V, Lambert J et al. A consensus-

based practical and daily guide for the treatment 
of acne patients. J Eur Acad Dermatol Venereol 
2016; 30: 1480�–�90. 

praksis. Akne rammer over 80 % av ungdom 
og er ofte kronisk. De fleste aknepasienter 
kan følges opp i allmennpraksis. I denne 
artikkelen får man veiledning i hvilken type 
behandling man bør velge, avhengig av type 
akne og hva som kan være årsaken dersom 
den forventede effekten uteblir, sier hun.

– For å oppnå et godt behandlingsresultat 
er det viktig med god informasjon om 
 hudpleie, valg av hudprodukter, medisinsk 
behandling og bivirkninger. Pasienten må 
også fortsette med vedlikeholdsbehandling 
etter at han eller hun er blitt bra. Sammen 
med to kolleger lager jeg for tiden en akne-
guide for allmennleger. Den vil være tilgjen-
gelig i 2018.

Hva er ditt favoritthjelpemiddel på jobb?
– Dermatoskopet mitt. Det bruker jeg hver 
eneste dag – mange ganger om dagen. Gjen-
nom et dermatoskop kan mønster og farger 
i huden fortelle hva vi ser og hvor i huden 
forandringene sitter. For eksempel er pig-
mentet i føflekker helt øverst i huden svart, 
lenger ned i huden brunt, så grått og helt 
dypest i huden blått, forteller hun.

– Dermatoskop fås nå med polarisert lys. 
Med polarisert lys er det ikke nødvendig  
å bruke olje ved dermoskopi. Oljen gjorde 
det øverste hudlaget mer transparent ved 
undersøkelse. Et dermatoskop med polari-
sert lys er litt dyrere, men er klart å anbefale 
om man ønsker å investere i et slikt. Det gjør 

Foto: Kristine Lindebø
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LEGELIVET

Lykkelig ensom

Livet som turnuslege i Distrikts-Norge kan være ensomt 
både på jobb og privat. Det trenger ikke nødvendigvis  
å være negativt.

Født og oppvokst på en øy på Oslos vestkant og med gjennomført 
studietid i samme by var det en overgang å bo på Hamar som syke-
huslege. Likevel ble endringen enda større da distriktsturnustjenes-
ten øverst i Gudbrandsdalen sto for tur. Jeg var spent på livet som 
allmennlege og på mulige møter med ville dyr, men også bekymret 
for å oppleve ensomhet i det grisgrendte området.

Langt til fjells erfarte jeg tidlig hvordan allmennlegen må stille 
diagnoser uten umiddelbar støtte fra sykehusets teknologi. Heldig-
vis var andelen alvorlig syke lavere på allmennlegekontoret enn  
i sykehuset. I studietiden ved universitetssykehuset ble det ofte 
demonstrert alvorlige og sjeldne sykdomdstilstander med spesiali-
serte behandlingsformer fra lærebøkenes bakre kapitler.

På allmennlegekontoret fikk jeg møte langt mindre farlige, men 
like fullt vanligere sykdommer, som vond rygg, selvlimiterende 
hudsykdommer hos barn og tungpustenhet grunnet engstelse. 
Likevel var jeg ikke alltid trygg på at dem jeg sendte hjem var full-
stendig friske, og da ble det fristende med en ekstra henvisning eller 
supplerende undersøkelse for å være helt sikker. Det gjaldt særlig 
helsestasjonskontrollene av barn – influert av litteraturens referan-
ser til fjellet så jeg for meg hvordan sjarmtrollene sprakk ved første 
soloppgang fordi jeg hadde oversett noe.

Faglig erfarte jeg også allmennlegens vanskelige portvokterfunk-
sjon for sykehushenvisninger samt den varierende nytteverdien  
av epikrisen som fulgte med pasienten tilbake. Dessverre ble ikke 
setningen «følges opp av fastlegen» alltid etterfulgt av en plan om 
hva som skulle følges opp og hvordan.

Av de mer banale utfordringene som nyinnflyttet til Gudbrands-
dalen var den lokale dialekten. De språklige misforståelsene ledet 
som regel til latter, men noen ganger kunne det ha medisinsk betyd-
ning. For eksempel ble jeg lettere oppgitt over en pasient med dia-
betes mellitus som sa han spiste «to kakuskiver kvar morgo». Kake-
stykkene jeg så for meg på frokosttallerkenen, viste seg imidlertid  
å være helt vanlige brødskiver. Et annet eksempel var uheldige gud-
brandsdøler som «rulla og slo okla, som straks ble truten» på en av 
de bratte og humpete stiene som fantes i området. Mitt indre bilde 
av pasienten rullende nedover fjellsiden forsvant fort da en kollega 
forklarte at den ulykkesrammede bare beskrev ankelhevelsen som 
hadde oppstått etter et overtråkk.

Utenom fastlegekontorets åpningstider var det organisert en 
interkommunal legevakt halvannen times kjøretid fra der jeg 
 bodde. Nedslagsfeltet strakte seg over nærmere ti tusen kvadrat kilo-

meter, men med under to personer per kvadratkilometer i gjennom-
snitt. Det begrensede antallet ambulanser spredt oppover dalen ble 
en dyrebar ressurs som ikke kunne sendes på timelange reiser med 
relativt friske pasienter. Med andre ord var lang avstanden til pasien-
ten oftere et problem enn et tettbefolket venterom.

På legevakten var det kun én lege fysisk til stede, og jeg måtte ta 
stilling til alle som trengte eller ønsket legevurdering. Som turnus-
lege ga det en uvurderlig mulighet til læring. Frykten for å stå der 
ensom og alene ble betydelig redusert av å ha en erfaren fastlege og 
alle spesialistene ved lokalsykehuset tilgjengelig på telefon. Sykehus-
legene var faglig behjelpelige, men hadde ikke alltid like god geogra-
fisk kunnskap eller umiddelbar forståelse for at pasienten ikke ville 
reise fem timer tur-retur bare for å ta et røntgenbilde. Man ble raskt 
svært bevisst hvilke behandlingskonsekvenser undersøkelsen ville 
ha.

De pasientene som først hadde ankommet fastlegekontoret eller 
legevakten, ventet tålmodig og var (stort sett) takknemlige for den 
helsehjelpen de fikk. Kanskje det skyldtes den lange reiseveien. 
Samtidig ble jeg til tider skremt over kompetansen og utstyrstilgjen-
geligheten enkelte pasienter mente jeg skulle inneha, inkludert 
gastroskopering og invasive ortopediske prosedyrer.

I tillegg til endringene i arbeidshverdagen og språket ga distrikts-
turnustjenesten betydelig endringer i privatlivet. Det var flere 
 timers reisevei til nære venner, få turnusleger i området og kun  
et begrenset utvalg sosiale arenaer, som utesteder og kino. At det  
var få møtesteder, økte dessuten sannsynligheten for å treffe en  
av legekontorets pasienter på fritiden.

Turmulighetene var nærmest ubegrenset, men her møtte jeg 
oftere firbente enn mine tobente artsfrender. Samlet fikk jeg bekref-
tet bekymringen om at distriktsturnustjenesten ville være en mer 
ensom tilværelse enn da jeg bodde og jobbet i byen.

Samtidig erfarte jeg hvordan ensomhet kan utnyttes positivt. Den 
flotte naturen, nærheten til dyrene og stillheten ga en rekke mulig-
heter som jeg forsøkte å forkynne til bekjente med bylivet som eneste 
referanse. Selv om fjellet hadde forført meg før turnustjenesten, 
erindret jeg ekstasen til en tidligere medstudent da han møtte natu-
ren i Troms som turnuslege der (1). Både han og jeg kunne nyte 
luksusen i det å gå alene til en nærliggende fjelltopp med en utsikt 
de fleste storbybeboere bare kan drømme om.

Til tross for de mange positive erfaringene er jeg i skrivende stund 
tilbake i Oslo etter endt turnustjeneste. Hvis omstendighetene tilla-
ter det, håper jeg å kunne flytte tilbake til fjellet for en kortere eller 
lengre periode. Samtidig ønsker jeg å oppfordre nyutdannede (nå 
LIS-1) til å søke seg vekk fra oppvekstssted og studiested. Det tror jeg 
kan utvide horisonten både faglig og privat.

FREDERIK EMIL JUUL
fejuul.medisin@gmail.com
(f. 1989) er lege og forsker ved Avdeling for transplantasjons-
medisin, Oslo universitetssykehus. 
Foto: Jon Olav Nesvold
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«Den flotte naturen, nærheten til dyrene  
og stillheten ga en rekke muligheter som jeg 
forsøkte å forkynne til bekjente med bylivet 
som eneste referanse »
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Hjerneslag

Det finnes flere uttrykk som brukes  
om hjerneslag, men det trengs egentlig 
ikke. Hjerneslag er godt nok.

Hjerneslag er et paraplybegrep som brukes 
om kliniske tilstander som skyldes en plut-
selig forstyrrelse av blodsirkulasjonen i en 
del av hjernen og omfatter hjerneinfarkt  
og hjerneblødning (intracerebral blødning). 
Hjerneinfarkt skyldes redusert blodtilførsel 
på grunn av en blodpropp (trombe eller 
embolus) i en arterie eller en arteriole eller 
en sjelden gang spasme i et kar eller en 
okkluderende fortykket karvegg. Hjerne-
blødning skyldes ruptur av en arterie eller 
en arteriole. Definisjonen er ikke entydig,  
da subaraknoidalblødning også noen gan-
ger blir inkludert. Ekstracerebrale blødnin-
ger som subduralt hematom og epiduralt 
hematom kommer ikke inn under hjerne-
slagbegrepet. Det viktigste kjennetegnet for 
hjerneslag er akutt innsettende nevrologiske 
symptomer.

Flere andre uttrykk brukes om hjerneslag. 
Det vanligste og mest brukte på folkemunne 
er den forkortede versjonen slag. Andre 
uttrykk som brukes er cerebrovaskulær 
sykdom, cerebralt insult og apopleksi.

Apopleksi
Apopleksi er en fornorsket variant av det 
greske ordet apoplexia, som kommer fra 
ordene apo (fra) og plessein (å slå) og kan 
oversettes med «å slå ned». Apoplexia er 
beskrevet i de hippokratiske skriftene som 
en akutt innsettende tilstand med bevisst-
hetstap og paralyse (1, 2), uten at man den 
gang visste at sykdommen rammet hjernen. 
Det ble skjelnet mellom to kroppstyper – en 
lang og slank, habitus phthisicus, og en tykk 
og kraftig, habitus apoplecticus (3). Mennes-
ker med sistnevnte kroppstype hadde økt 
risiko for plutselig død på grunn av apo-
plexia, og disse ble kalt apoplektikere. Ennå  
i dag kan man i dagligtale snakke om «apo-
plektisk» i betydningen «rød i ansiktet» eller 
«hissig temperament» (4).

I seg selv er ikke apoplexia hjernespesifikt, 
det brukes som en samlebetegnelse for 
plutselig, alvorlig sirkulasjonsforstyrrelse 
(blodpropp eller blødning) i et organ. For 
eksempel brukes uttrykket apoplexia pitui-
taria (på engelsk: pituitary apoplexy) om 

hypofysenekrose. Apoplexia uteri brukes  
om blødning i livmoren, mens apoplexia 
cerebri brukes om hjerneslag.

Slagleger
Cerebral er noe som har med (stor-)hjernen 
å gjøre. Insult kommer fra de latinske 
 ordene insultus (en fornærmelse) og insul-
tare (å hoppe mot, angripe). Cerebralt insult 
kan tolkes som «et angrep på hjernen». 
Uttrykket er upresist. Bakgrunnen for det er 
ikke like godt beskrevet. I Medisinsk ordbok 
er insult definert som «anfall, plutselig og 
alvorlig innsettelse av sykdom» (4).

Ordet slag har mange betydninger, for 
eksempel det å slå (et slag i ansiktet), noe 
som skjer plutselig (med ett slag), å bli ram-
met av noe (et hardt slag), å være i god form 
(å være i slag) eller en væpnet kamp (å vinne 
et slag). I Bokmålsordboka står også betyd-
ningen plutselig lammelse, eksemplifisert 
med hjerteslag og å dø av slag (5).

Slag brukes av pasientforeningene Lands-
foreningen for slagrammede og Norsk for-
ening for slagrammede, og på sykehus er 
det slagleger og slagsykepleiere ved slag-
poster eller slagenheter. Akutt slagbehand-
ling etterfølges gjerne av slagrehabilitering.

Stroke
På engelsk brukes stroke (et slag eller treff), 
men også apoplexy, cerebral insult, cerebro-
vascular accident og brain attack, sistnevnte 
tilsvarende heart attack for hjerteinfarkt. 
Stroke ble sannsynligvis introdusert som et 
synonym for apoplexy på slutten av 1600- 
tallet (6). Bruken økte i popularitet fra 
1960-årene (1). Akkurat som slag på norsk 
har også stroke mange betydninger (7).

I Sverige brukes også det engelske 
 ordet stroke om hjerneslag, og det har grad-
vis erstattet det svenske uttrykket slaganfall. 
Läkartidningen og Svenska Läkaresällskapets 
kommitté för medicinsk språkvård argu-
menterte lenge mot bruken av stroke 
 istedenfor slaganfall (8, 9). Skepsisen ble 
begrunnet med at uttrykket var vanskelig  
å bruke på svensk (en stroke eller et stroke; 
flere stroke(s) eller flere strokar) og at det 
var unødvendig, i og med at betydningen 
var lik slaganfall. Likevel innrømmet man  
at flere og flere hadde begynt å bruke det 
(f.eks. stroketeam og strokeenheter), og fra 
2003 ville man akseptere bruken av stroke  
i artikler. Den største pasientforeningen  

i Sverige heter Stroke-förbundet, og det 
nasjonale kvalitetsregisteret heter Riks-
stroke.

I Danmark brukes apopleksi, eksempli-
fisert med det nasjonale kvalitetsregisteret 
Dansk Apopleksiregister, men også stroke  
og slagtilfælde blir brukt (10).

Konklusjon
Allerede for 2400 år siden ble det viktigste 
kjennetegnet ved hjerneslag beskrevet, 
nemlig akutt innsettende nevrologiske 
symptomer. I dag vet vi i tillegg at hjerne-
slag alltid rammer hjernen, noe som ikke 
alltid kommer klart frem i ord og uttrykk  
i alle språk.

Hjerneslag på norsk er et unntak som  
bør bevares i fagspråket. Vi anbefaler at  
vi i størst mulig grad bruker hjerneslag 
(eventuelt hjerneinfarkt og hjerneblødning 
der det er naturlig) og unngår de andre 
variantene.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix
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Elektrosjokk

Konvulsjonsterapi 
av schizofreni.

Av Egil Rian, Bodin.

Komplikasjoner.
Metoden må stort sett sies å være uten risiko 
for pt. Meduna har fremkalt over 1 000 anfall 
uten en eneste komplikasjon og den samme 
erfaring har vi gjort efter å ha fremkalt 
700�–�800 anfall. Der er beskrevet en del døds-
fall i tilslutning til behandlingen; men alltid 
har det da vist sig at en skjult organisk 
 lidelse var den egentlige årsak, som hjerte-
lidelser, aortaaneurisme, hypernefrom, 
dyptsittende struma og i et tilfelle emboli 
fra en gammel tromboflebitt. En nøiaktig 
somatisk undersøkelse må derfor alltid 
foretas før behandlingen. Man bør heller 
ikke behandle hypertonikere da blodtykket 
stiger efter anfallet. Av stor interesse er 
hjertets forhold under behandlingen. Et 
friskt hjerte affiseres meget lite. Heller ikke 
elektro-kardiogrammet påvirkes nevnever-
dig (dr. Lax, Budapest). Pulsen kan straks 
efter anfallet være noget arytmisk; men 
dette forsvinner snart. Meget hyppig frem-
kalles kjeveluksasjon fremover idet pt. ved 
anfallets begynnelse gaper kraftig og plutse-

lig. Man kan hindre denne luksasjon ved  
å trykke underkjeven opover ved anfallets 
start. En gang har vi hatt luxatio humeri idet 
pt. ved anfallets begynnelse slengte armen 
bakover. Man bør derfor holde pt.s. armer 
løst inn til kroppen. Vi har behandlet en pt. 
med ensidig tub-pulm. og «anlagt» pneu-
motoraks uten at pt. blev skadet av behand-
lingen. Vi har ikke i noget tilfelle hatt varige 
skader eller dødsfall.

Terapeutisk effekt.
(…) Som generell regel kan settes at:

1. Behandlingen bør påbegynnes helst 
første år i sykdomsforløpet.

2. Katatone tilstander, akutt innsettende 
schizofrenier og lettere stuportilstander 
egner sig best for behandling.

3. Ved meget urolige og asociale patienter 
kan man opnå anstaltforbedring selv ved 
flerårig sykdom.

Vi har ved Rønvik asyl behandlet hittil 
over 50 tilfelle av schizofreni med cardiazol-
konvulsjoner, og jeg skal her meddele om  
de første 35 ferdigbehandlede patienter.

De fikk til sammen 601 cardiazolinjek-
sjoner. I 65 tilfelle fikk vi mislykkede anfall:  
i 10,8 pct. Det viste sig at det så å si bare er  
de friske tilfelle av schizofreni som påvirkes 
av behandlingen. I vårt materiale får vi 
symptomfrihet eller betydelig bedring i 83 pct. 
ved sykdomsvarighet under ett år. Hvor syk-
dommen har vart i over 3 år, fikk vi så å si ikke 
forandring i sykdomstilstanden.

I 1934 introduserte den ungarske psykiateren László Meduna konvulsjonsterapi som behandlingsform. På Rønvik asyl i Bodø 
benyttet de metoden som behandling av schizofreni fra 1938, og da «vi har hatt meget gode resultater av denne behandling, 
kunde det være av interesse å meddele litt om denne terapi’s prinsipper og våre egne resultater», skrev Egil Rian i Tidsskriftet 
nr. 3/1939 (Tidsskr Nor Lægeforen 1939: 59: 128�–�38).
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ANMELDELSER

Leseverdig om digital 
helsetjeneste

Hans Nielsen Hauge, spesialist i nevrokir-
urgi og tidligere direktør for klinisk IKT  
og leder for Enhet for e-helse i Helse Sør-Øst, 
har skrevet en viktig bok om den digitale 
helsetjenesten. Det er få, om noen, tilsva-
rende bøker på markedet. Forfatteren gir en 
god oversikt over feltet e-helse og viser også 

DEN DIGITALE 
HELSETJENESTEN
Hans Nielsen Hauge
417 s, tab, ill. Oslo: Gylden-
dal Akademisk, 2017.  
Pris NOK 399 
ISBN 978-82-05-49915-7

hvor tett dette feltet i dag er knyttet sammen 
med helsetjenesten for øvrig.

Første del omhandler e-helsens historie 
frem til dagens situasjon og de utfordringer 
vi står overfor. I andre del beskriver forfat-
teren detaljert hvilke byggeklosser helsetje-
nesten består av og hvilken grunnleggende 
systemstøtte helsetjenesten har behov for. 
Tredje del omhandler konkret hvilke digitale 
verktøy helsepersonell kan bruke for å opp-
nå økt pasientsikkerhet, bedre kvalitet og 
høyere effektivitet, blant annet gjennom 
prosess- og beslutningstøtte. Språket er 
enkelt, og det er brukt flere pasientkasui-
stikker for å tydeliggjøre budskapet.

Boken er tiltenkt utøvende helsepersonell 
og studenter innen medisin og sykepleie. 
Hauge påpeker hvordan utdanningsinstitu-
sjonene i liten grad har rettet oppmerksom-
heten mot den digitale helsetjenesten. Han 
henvender seg også til helseledere, politi-
kere og IT- og leverandørbransjen. På den 
måten kan denne utgivelsen være et binde-
ledd mellom ulike profesjoner og fagfelt.

Forfatteren beskriver den digitale helsetje-

nesten internasjonalt og sammenligner 
med norske forhold. Det er både overas-
kende og tankevekkende hvor langt tilbake 
vi er i forhold til land vi vanligvis sammen-
ligner oss med. Samtidig synligjøres poten-
sialet vi har for å skape en tryggere og bedre 
helsetjeneste.

Dette er en nøktern og realistisk beskri-
velse av fremtidens teknologiske mulig-
heter. Helsetjenesten er kjent for å være 
konservativ, og det finnes mange leger og 
andre helsearbeidere som er skeptisk til den 
økende digitaliseringen. Forfatteren tar opp 
og svarer på noen av de vanligste innvendin-
gene, men jeg savner noe mer problematise-
ring av teknologiens mulige bivirkninger.

Alt i alt er Den digitale helsetjenesten en 
relevant og leseverdig bok, ikke bare for 
spesielt interesserte, men for alle som job-
ber i og med helsetjenesten.

EIRIK LAPPEGARD
Allmennlege i spesialisering, Bærum Helse  
og Friskliv

Våre danske  
venners smittevern  
i helsetjenesten

Dette er en dansk lærebok i smittevern for 
helsepersonell og studenter – en paperback  
i drøyt A5-format, med over 20 kapitler med 
rikelig med gode illustrasjoner og tabeller. 
Illustrasjonene er til dels er meget muntre, 
flere av dem viser hvordan man effektivt  
kan sørge for mye smitte i sykehus!

INFEKTIONSHYGIEJNE 
FOR SUNDHEDS- 
PROFESSIONELLE
Anne-Marie Andersen
267 s, tab, ill. København: 
FADL’s Forlag, 2017.  
Pris DKK 350  
ISBN 978-87-7749-912-8

Teksten er nøktern og kapittelinndelingen 
logisk: smitteveier, generelle forholdsregler, 
isolering, ulike typer helsetjenesteassosierte 
infeksjoner, avfallshåndtering, tekstilhånd-
tering osv. Mikroorganismer, antibiotika  
og resistensutvikling og utvalgte resistente 
bakterier omtales også. Hovedvekten er på 
forebygging, det er mindre om overvåkning 
og bruk av overvåkningsresultater. Danmark 
har ingen smittevernlov, noe Norge fikk  
i 1994, og dette må nødvendigvis prege 
fremstillingen. Forfatteren understreker  
den rådgivende, ikke den implementerende 
rollen smittevernpersonell har.

Et pluss er et tidlig kapittel om risiko-
vurdering og om organisering av arbeidet. 
Kapitler som omhandler smittevernhisto-
rien krydrer boken, om for eksempel Ignaz 
Philipp Semmelweis, Florence Nightingale, 
Josef Lister og oppdagelsen av penicillinet. 
Et høydepunkt er gjengivelsen av den 
 danske professor Carl Edvard Marius Levys 
feilvurdering i 1848 (s. 21) av betydningen av 
Semmelweis’ arbeid: «Hans (Semmelweis’) 
anskuelser synes for uklare, hans iagttagel-
ser for flygtige, hans erfaringer for usikre til 

deraf at udlede videnskabelige resultater» 
– et tankevekkende og fortvilende eksempel 
på hvordan etablerte sannheter ikke lot seg 
rokke på tross av nye, sterke resultater. Som 
vi vet – også i dag kreves det både kunnskap 
og mot for å utfordre gjengse oppfatninger.

Ellers er det lite eller intet om grensesnit-
tet mot pasientsikkerhet og forbedring. 
Ledelse og feedback av resultater berøres 
noe, dog kun overfladisk. Kommunikasjon 
med ledere er dermed heller ikke berørt.

Infektionshygiejne for sundhedsprofessio-
nelle er velordnet, full av gode praktiske råd 
og lettlest. Som enkel lærebok er den nyttig 
for alle med interesse for smittevern i helse-
tjenesten, ikke minst for sykepleiere, men 
også for leger. Den kan minne om den 
 norske Smittevern i helsetjenesten av Per 
Espen Akselsen & Petter Elstrøm, som kom  
i 2012 – begge er håndbøker for helsetjenes-
ten i smittevern.

METTE WALBERG
Smittevernoverlege, Vestre Viken
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ANMELDELSER

Poetiske korttekster 
og fotografier

I motsetning til alle andre levende skapnin-
ger har mennesket tidlig i livet tanker og 
følelser knyttet til døden. Fra femårsalderen 
av stiger en gryende bevissthet frem i barnet 
om at det selv og dets nærmeste alle er 

DET STÅR TIL LIV
Siri Økland
101 s, ill. Oslo: Samlaget, 
2017. Pris NOK 299  
ISBN 978-82-521-9428-9

underlagt livets lov. Men for det oppvok-
sende mennesket er tryggheten som den 
nære omsorgsrammen gir samt dets 
 iboende evne til glede og vitalitet over-
skyggende kvaliteter i møte med tankene 
om fremtidens usikkerhet. Som voksen 
bygger man gjennom identitetsutvikling  
og etablering av sosiale og kulturelle bol-
verk forsvar mot døden som umiddelbar 
trussel.

For forfatteren av denne boken skjer den 
fatale endringen i livssituasjonen da hun 
som nybakt trebarnsmor i en alder av 37 år 
blir diagnostisert med kreft. Døden blir de 
neste 13 år en vedvarende samboer med 
livskraften i henne. Så skjønner hun at 
 døden blir den seirende part og at en strev-
som prosess går mot slutten.

Forfatteren har arbeidet som journalist og 
nedfeller i nærmest dagboksform en kortfat-

tet og nøktern reportasje om sin situasjon. 
Beskrivelsene er i liten grad emosjonelle,  
de er mer tekniske og påpekende. De ulike 
historiene ledsages av hverdagslige fotogra-
fier, uten alltid umiddelbar tilknytning til 
det skriftlige meningsinnholdet. På denne 
måten tvinges leseren til skape sin egen 
forståelse, aktivere sin egen innlevelsesevne 
for dermed å bringe seg selv i kontakt med 
den angst og usikkerhet livet rommer.

Fremstillingsformen er forfatterens sterke 
side. Med varsomme hender pakker hun 
opp leserens eget forhold til døden.

Det står til liv setter livet i perspektiv på  
en jordnær måte.

HENRIETTE PETTERSEN
Spesialist i allmennmedisin
Lyngdal, Vest-Agder

God nok?

«Generasjon prestasjon» er blitt et begrep. 
Mange vil si at det er samfunnet heller enn 
dagens unge som er mer prestasjonsorien-
tert enn noen gang. Det er ikke lett å være 

INGEN ER PERFEKT
Käte From, Rikke Mølbak
Om barn, perfeksjonisme 
og selvkritikk. 56 s, ill. Oslo: 
Gyldendal Akademisk, 2017. 
Pris NOK 168  
ISBN 978-82-05-50611-4

barn når viktigheten av å prestere begynner 
tidlig og mange arenaer handler om å  bli 
vurdert.

Hvordan hjelpe de forsiktige og ettertenk-
somme barna som vil være hundre prosent 
sikre og lar være å rekke opp hånden frem-
for å si noe feil? Barn som sitter i timevis 
med leksene allerede på barneskolen? Barn 
som vil ha full kontroll og ikke liker å gjøre 
nye ting? Anne Vibeke Fleischer og Käte 
From, begge spesialister i psykologi, har 
sammen med pedagog Rikke Mølbak tatt 
tak i temaet. I serien Psykologi for barn har 
de forfattet to nye bøker: Er jeg god nok? for 
aldersgruppen 4�–�8 år og Ingen er perfekt for 
alderen 9�–�13 år.

Dette er gode bøker. Eksemplene er rele-
vante, og det er mange av dem. Hver bok  
har fortellinger som egner til høytlesning  
og samtale med barn. Slik blir problemene 
alminneliggjort og presentert som noe 
mange barn strever med, samtidig som 
barn og voksne kan få hjelp til å se seg selv 
utenfra.

Det beste er likevel etterordet beregnet  
på de voksne. Den psykologfaglige kunnska-
pen presenteres på en levende og lettfattelig 
måte. Forfatterne fremhever at mange barn 
som er overdrevent tilbakeholdne strever 
med fleksibilitet og forestillingsevne. Hos 

mindre fleksible barn har tankefeller gode 
betingelser. Vi får en nyttig gjennomgang  
av begreper som selvverd, grunnleggende 
antagelser, katastrofetanker, lineær tenk-
ning og fleksibel tenkning. Det gis konkrete 
eksempler på systematisk hjelp på mange 
plan: Hvordan voksne kan snakke, model-
lere og trene sammen med barnet for å øve 
fleksibilitet og vågemot.

Hvem passer disse utgivelsene for? Først 
og fremst for foreldre til selvkritiske barn, 
men alle som arbeider med barn, enten som 
pedagog eller helsepersonell, vil kunne få 
nyttige tips til samtaler eller øvelser. Om du 
er i tvil om hvilken du skal kjøpe, kjøp dem 
begge. De er innholdsmessig relatert, men 
er likevel forskjellige i tilnærmingen til teori 
og øvelser.

ANNE-KRISTIN IMENES
Psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdoms-
psykologi, Nøtterøy medisinske senter

ER JEG GOD NOK?
Anne Vibeke Fleischer, 
Rikke Mølbak
Om barn, perfeksjonisme 
og selvkritikk. 56 s, ill. Oslo: 
Gyldendal Akademisk, 2017. 
Pris NOK 168 
ISBN 978-82-05-50610-7
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BIRGIR MAR GUDBRANDSSON
Takayasu arteritis in Norway (TANOR-study): an epide-
miological and clinical study on patients in South-East 
Norway in the period 1999�–�2012. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 30.11.2017.
Bedømmelseskomité: Bo Baslund, Revmatologisk 
avdeling, Rigshospitalet København, Danmark, 
Mårten Segelmark, Institutionen för medicin och 
hälsa, Linköpings Universitet, Sverige, og Aud 
Høieggen, Nyremedisinsk avdeling, Medisinsk 
klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo.
Veiledere: Øyvind Palm og Øyvind Molberg.

LYNN MØRCH-JOHNSEN
Brain structure imaging of apathy and auditory hallu-
cinations in psychotic disorders. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 1.12.2017.
Bedømmelseskomité: Andre Aleman, University 
of Groningen, Nederland, Asta Håberg, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Suraj 
Thapa, Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo.
Veiledere: Ingrid Agartz og Ragnar Nesvåg.

KENNETH STRØMMEN
Enhanced nutrient supply to very low-birth-weight 
infants: amino acid levels, brain maturation and  
phthalate exposure. Utgår fra Institutt for medi-
sinske basalfag. Disputas 4.12.2017.
Bedømmelseskomité: Silvia Iacobelli, Centre 
Hospitalier Universitaire de La Réunion, Reunion, 
Saint-Paul, Saint Pierre Cedex, Frankrike, Jon 
Skranes, Institutt for klinisk og molekylær medisin, 
Kvinne-barn-senteret, Øya, Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet, og Anne Flem Jacobsen, Obstetrikk 
og gynekologi, Institutt for klinisk medisin, Det 
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Christian A. Drevon, Per Ole Iversen  
og Arild E. Rønnestad.

SIGRUN LOSADA ESKELAND
Appropriateness and quality of referral letters  
in gastroenterology. Development of a quality score 
and a referral improvement tool. Utgår fra Institutt 
for klinisk medisin. Disputas 4.12.2017.
Bedømmelseskomité: Sander van Zanten, Faculty 
of Medicine and Dentistry, University of Alberta, 
Canada, Pål Gulbrandsen, Klinikk for helsetjeneste-
forskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo, og Eline Aas, Avdeling for helse-
ledelse og helseøkonomi, Institutt for helse  
og samfunn, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Thomas de Lange og Lars Aabakken.

KNUT EIRIK RINGHEIM ELIASSEN
Tick-borne lyme borreliosis – incidence, antibiotic 
 treatment and subjective health complaints of 
ery thema migrans patients in Norwegian general 
practice. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. 
Disputas 5.12.2017.
Bedømmelseskomité: Johan Sanmartin Berg-
lund, Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska 
Högskola, Sverige, Åse Mygland, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 
og Per Nafstad, Institutt for helse og samfunn, 
Universitetet i Oslo.
Veileder: Morten Lindbæk.

JANA KUHN
Haemodynamics during vaginal and caesarean 
 delivery in healthy parturients. Utgår fra Institutt  
for klinisk medisin. Disputas 8.12.2017.
Bedømmelseskomité: Kim Ekelund, Anæste-
siologi, Institut for Klinisk Medicin, Københavns 
Universitet, Danmark, Elin Bjørnestad, Kirurgisk 
serviceklinikk, Haukeland universitetssykehus, 
og Guttorm Haugen, Obstetrikk og gynekologi, 
Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, 
Universitetet i Oslo.
Veileder: Eldrid Langesæter.

GURO KRISTINE BÅRNES
Neisseria meningitidis in Ethiopia. Molecular epide-
miology of carriage and mucosal antibody response 
after vaccination. Utgår fra Institutt for helse og 
samfunn. Disputas13.12.2017.
Bedømmelseskomité: Guy A. M. Berbers, National 
Institute for Public Health and the Environment, 
Nederland, Paula Mölling, Faculty of Medicine and 
Health, University of Örebro, Danmark, og Fredrik 
Müller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet 
i Oslo.
Veileder: Dominique A. Caugant.

MUSHEGH SAHAKYAN
Laparoscopic surgery in the treatment of ductal 
 adenocarcinoma in the distal pancreas: surgical  
and oncological considerations. Utgår fra Institutt  
for klinisk medisin. Disputas 14.12.2017.
Bedømmelseskomité: Bergthór Björnsson, 
Linköpings universitet, Sverige, Mustapha Adham, 
Edouard Herriot Hospital, Frankrike, og Ellen 
 Schlichting, Institutt for klinisk medisin, Universi-
tetet i Oslo.
Veileder: Bjørn Edwin.

SEBASTIAN MELTZER
Circulating markers of immunogenicity and metastasis 
in combined-modality treatment of rectal cancer. Utgår 
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 14.12.2017.
Bedømmelseskomité: Sandra Demaria, Weill 
Cornell Medical College, New York, USA, Christian 
Kersten, Senter for kreftbehandling (SFK), Sørlan-
det sykehus, og Tor-Arne Hagve, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Kathrine Røe Redalen, Anne Hansen Ree 
og Erta Kalanxhi.

JULIA SMEDBRÅTEN
The lectin complement pathway in kidney transplant 
recipients: effects on graft and patient surviva. Utgår 
fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.12.2017.
Bedømmelseskomité: Mohamed R. Daha, Leiden 
University Medical Center, RC Leiden, Nederland, 
Hans-Peter Marti, Klinisk institutt 1, Det medisinske 
fakultet, Universitetet i Bergen, og Kirsten Bjørk-
lund Holven, Institutt for medisinske basalfag,  
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Solbjørg Sagedal, Anders Hartmann  
og Geir Mjøen.

RADEK FRIC
The pathophysiology of chiari malformation type I with 
respect to the static and pulsatile intracranial pressure. 
Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 
15.12.2017.
Bedømmelseskomité: Veit Rohde, Department  
of Neurosurgery, Georg-August-University Göttin-
gen, Göttingen, Tyskland, Anne Vik, Nevrokirurgisk 
avdeling, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet, og Bjørnar Hassel, Avdeling for nevro-
habilitering, Institutt for klinisk medisin, Det 
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Per Kristian Eide og Emilia Kerty.

ALEXANDER MATHIESSEN
Ultrasound of hand osteoarthritis. Validity, reliability 
and predictive value of ultrasonography in patients 
with hand osteoarthritis. Utgår fra Institutt for 
klinisk medisin. Disputas 17.1.2018.
Bedømmelseskomité: Søren Torp-Pedersen, 
Department of Diagnostics, Radiology Section, 
 Copenhagen University Hospital, Glostrup, 
Danmark, Francis Berenbaum, Department of 
Rheumatology, AP-HP Saint-Antoine Hospital, Paris, 
Frankrike, og Berit Flatø, Avdeling for revmatologi, 
hud- og infeksjonssykdommer, Institutt for klinisk 
medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet  
i Oslo.
Veiledere: Hilde Berner Hammer, Ida K. Haugen  
og Tore K. Kvien.
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ELLEN HEILMANN MODALSLI
Psoriasis: prevalence, osteoporosis, depressive sym-
ptoms and obesity. The Nord-Trøndelag health study, 
2006�–�08. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. 
Disputas 29.11.2017.
Bedømmelseskomité: Tamar Nijsten, Erasmus 
MC, University Medical Center Rotterdam, Neder-
land, Inger Njølstad, Universitetet i Tromsø – Nor-
ges arktiske universitet, og Eva Skovlund, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Veiledere: Marit Saunes, Pål Richard Romundstad 
og Bjørn Olav Åsvold.

ODDGEIR LINGAAS HOLMEN
HUNTing for genes - studies of low-frequency and rare 
variation in human height, myocardial infarction and 
serum lipid levels utilizing population-based biobanks. 
Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin og syke-
pleie. Disputas 7.12.2017.
Bedømmelseskomité: Inês Barroso, Wellcome 
Trust Sanger Institute, Cambridge, Storbritannia, 
Kaare Christensen, Syddansk Universitet Odense, 
Danmark, og Hans Einar Krokan, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet.
Veileder: Kristian Hveem.

GUDRUN HATLEN
Low-grade albuminuria and its implementation in 
cardiovascular risk assessment – analyses from the 
Nord-Trøndelag health studies; HUNT-2 and HUNT-3. 
 Utgår fra Institutt for klinisk og molekylær medi-
sin. Disputas 8.12.2017.
Bedømmelseskomité: Bjørn Odvar Eriksen, 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universi-
tet, Marie Evans, Karolinska Universitetssykehus 
og  Karolinske Institutet, Sverige, og Kaare Harald 
Bønaa, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Solfrid Romundstad og Stein Hallan.

DAG BREKKE
«Rapid return to work». A controlled cohort study and 
three-year follow up for persons with musculoskeletal 
and minor mental disorders. Utgår fra Institutt for 
helse og samfunn. Disputas 18.12.2017.
Bedømmelseskomité: Steinar Westin, Institutt 
for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for 
medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet, Liv Haugli, Helsedirek-
toratet, Oslo, og Erik Lønnmark Werner, Avdeling 
for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Bjørgulf Claussen, Johan Stanghelle,  
Tor Haugstad og Søren Brage.

HÅVARD TETLIE GARBERG
Perinatal hypoxic-ischemic brain injury: detection 
&  intervention. An experimental study in newborn 
piglets. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. 
Disputas 20.12.2017.
Bedømmelseskomité: Nicola J. Robertson, Univer-
sity College London, Storbritannia, Boris W. Kramer, 
Maastrict University Medical Center, Nederland,  
og Peter Zoltan Fedorcsák, Institutt for klinisk 
medisin, Universitetet i Oslo.
Veiledere: Ola Didrik Saugstad og Rønnaug 
Solberg.

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

PÅL JØRGENSEN
Diagnostic labelling and implications for health,  
a population-based study. Utgår fra Institutt for 
 samfunnsmedisin og sykepleie. Disputas 11.1.2018.
Bedømmelseskomité: John Brodersen, Institut for 
Folkesundhedsvidenskap, Københavns Universitet, 
Danmark, Guri Rørtveit, Institutt for global helse  
og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen,  
og Betty Pettersen, Institutt for samfunnsmedisin  
og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet.
Veiledere: Siri Forsmo, Arnulf Langhammer og 
Steinar Krokstad.
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ANN KRISTIN HANSEN
Biology of signalling receptors in human articular 
chondrocytes. – Implications for chondrogenesis  
and cartilage repair. Utgår fra Institutt for klinisk 
medisin. Disputas 5.12.2017.
Bedømmelseskomité: Henning Madry, Center  
of Experimental Orthopaedics. Saarland University 
Medical Center, Tyskland, Jan E. Brinchmann, 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Kirsti 
Ytrehus, Institutt for medisinsk biologi, Universite-
tet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Inigo Martinez og Jan Elvenes.

UNIVERSITETET I BERGEN
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GRY SANDVIK HAALAND
Investigations of the cancer therapeutic and protective 
effects of warfarinmediated inhibition of the receptor 
tyrosine kinase AXL. Utgår fra Institutt for biomedi-
sin. Disputas 17.11.2017.
Bedømmelseskomité: Sassan Hafizi, University  
of Portsmouth, Storbritannia, Kristin A. Taskén, 
Oslo universitetssykehus, og Linda Elin Birkhaug 
Stuhr, Universitetet i Bergen.
Veiledere: James B. Lorens og Oddbjørn Straume.

FRODE LINDEMARK
Severity of disease and concern for the distribution  
of lifetime health. Distribution-weighted cost-effec-
tiveness analysis of admission to intensive care units. 
Utgår fra Institutt for global helse og samfunns-
medisin. Disputas 1.12.2017.
Bedømmelseskomité: Andrew Rhodes, St George’s 
University Hospital, Storbritannia, Jon Magnussen, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,  
og Sabine Ruths, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Kjell Arne Johansson, Ole Frithjof 
Norheim, Øystein Ariansen Haaland, Reidar Kvåle 
og Hans Flaatten.

VEGARD ASGEIR FORSAA
Macular hole – epidemiology, morphology, and treat-
ment. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 1.12.2017.
Bedømmelseskomité: Morten Dornonville de la 
Cour, Københavns Universitet, Danmark, Morten 
C. Moe, Universitetet i Oslo, og Marit Grønning, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Jørgen Krohn og Gunnar Høvding.

ODDVAR OPPEGARD
Trends of Streptococcus dysgalactiae subspecies 
equisimilis infections in western Norway – insights 
into clinical and microbial aspects. Utgår fra Klinisk 
institutt 2. Disputas 8.12.2017.
Bedømmelseskomité: Magnus Rasmussen, Lunds 
Universitet, Sverige, Jan Egil Afset, Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, og Marianne 
Øksnes, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Bård Reiakvam Kittang, Steinar Skrede 
og Haima Mylvaganam.

ANDERS ØGLEND BJØRNESTAD
Motor and non-motor challenges in early Parkinson’s 
disease. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 
14.12.2017.
Bedømmelseskomité: Karen Østergaard, Aarhus 
Universitet, Danmark, Svein Ivar Mellgren, Universi-
tetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Stein 
Tore Nilsen, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Guido Alves og Elisabeth Farbu.

MARIANNA CORTESE
The timing of environmental risk factors and pro-
dromal signs of multiple sclerosis. Utgår fra Klinisk 
institutt 1. Disputas 18.12.2017.
Bedømmelseskomité: Peter Sundström, Umeå 
Universitet, Sverige, Siri Eldevik Håberg, Folke-
helseinstituttet, og Eyvind Rødahl, Universitetet  
i Bergen.
Veiledere: Kjell-Morten Myhr og Trond Riise.

SARA MARIA MATHISEN
Risk factors influencing long-term survival and nursing 
home placement in stroke survivors and patients with 
carotid stenosis. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 
11.1.2018.
Bedømmelseskomité: Rolf Salvesen, Universitetet 
i Tromsø – Norges arktiske universitet, Mona Skjel-
land, Oslo universitetssykehus, og Roald Omdal, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Martin Kurz og Jan Petter Larsen.

CARL TOLLEF SOLBERG
Evaluating deaths. Reconciling the badness of death 
debate and summary measures of population health. 
Utgår fra Institutt for global helse og samfunns-
medisin. Disputas 16.1.2018.
Bedømmelseskomité: Jeff McMahan, Univer-
sity of Oxford, Storbritannia, Ezekiel J. Emanuel, 
University of Pennsylvania, USA, og Inger Lise Teig, 
Universitetet i Bergen.
Veiledere: Ole Frithjof Norheim, Olav Gjelsvik  
og Espen Gamlund.

BERNT BØGVALD AARLI
Tidal expiratory flow limitation. A new method for 
 evaluating pulmonary function in elderly and in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease. 
Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 18.1.2018.
Bedømmelseskomité: Omar Usmani, Imperial 
College London, Storbritannia, Sigurd Steinshamn, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,  
og Anette Hylen Ranhoff, Universitetet i Bergen.
Veiledere: Jon Andrew Hardie, Tomas Mikal Eagan 
og Per Bakke.

UNIVERSITETET I TROMSØ
Norges arktiske universitet 
https://uit.no/tavla

ESPEN WAAGE SKJEFLO
Harnessing innate immunity – complement and TLR 
inhibition in experimental models of gram positive 
and polymicrobial bacteremia and sepsis. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 28.11.2017.
Bedømmelseskomité: Seppo Meri, Universitetet 
i Helsinki, Finland, Suzan Rooijakkers, University 
Medical Center (UMC) Utrecht, Nederland, og 
Magnhild Gangsøy Kristiansen, Institutt for klinisk 
medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universi-
tetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Tom Eirik Mollnes og Terje Espevik.

KAI IVAR MÜLLER
Telemedicine in the treatment of headache. Utgår fra 
Institutt for klinisk medisin. Disputas 12.12.2017.
Bedømmelseskomité: Rigmor Højland Jensen, 
Rigshospitalet Glostrup, Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet, Københavns Universitet, Danmark, 
Per Hjortdahl, Institutt for helse og samfunn, Det 
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og Ellisiv 
Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, Universite-
tet i Tromsø – Norges arktiske universitet.
Veiledere: Svein Ivar Bekkelund og Karl Bjørnar 
Alstadhaug.
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GRETHE REGINE BRAUT

Vi hadde lenge visst at dagen ville kome  
då Grethe Regine Braut altfor tidleg ville gå 
ut av tida – heilt sidan ho fortalde om den 
alvorlege diagnosen og prognosen for hal-
vanna år sidan. Ho samla då vener, familie 
og kollegaer til eit informasjonsmøte på 
kjøkenet heime på Kringsjå ein januarkveld 
i 2016. Sjokket var stort for alle, og vi kunne 
knapt skjønne kvar Jostein og Grethe Regine 
tok kreftene frå.

med verbal presisjon på høgt nivå og steil 
og sta når det trongst. Ho var sterk nok til  
å vise sårbarheit. Men aller mest var ho 
jordnær, til stades og deltakande. Ho var 
kunnskapsrik og analytisk og var utstyrt 
med eit godt fagleg skjønn, men også tøy-
sete, impulsiv og leiken. «Lik meg når eg er 
teit», kunne ho av og til skrive i meldingar 
og bilete ho delte. Vidd og humor var nød-
vendig for å kunne stå i alvoret yrket inne-
bar. Ho var opptatt av at legeyrket ikkje 
skulle krevje heile henne, andre område  
i livet var viktigare – familien og den store 
venekrinsen ho og Jostein hadde.

Under seremonien i Stavanger kremato-
rium og seinare under minnestunda på 
Friluftshuset på Orre var det mange flotte 
vitnesbyrd om kva rolle Grethe Regine hadde 
spelt. Det vart ein dag i hennar ånd, sorg-
tung og fin på same tid. Det var godt å vere 
saman på Orre den ettermiddagen.

Eg er takksam for å ha hatt høve til å vere 
kollega og ven med Grethe Regine. Tankane 
mine går til dei som står att: Jostein, Erle, 
Iben Linnea, Eirik og mor Gro.

TORD ANTON HAALAND

Grethe Regine Braut studerte medisin ved 
Universitetet i Bergen, og etter endt turnus-
teneste ved Stavanger universitetssjukehus 
og Sandtangen legesenter starta ho som 
fastlege ved Bryne legesenter i 2007. Ho 
byrja tidleg med spesialisering i allmenn-
medisin og vart godkjent spesialist i 2014. 
Dei siste åra før sjukdommen ramma henne 
var ho dagleg leiar ved legesenteret.

Ho hadde eigenskapar som gjorde henne 
svært godt egna som allmennlege. Grethe 
Regine var opptatt av menneske, deira liv  
og deira historiar, ikkje berre sjukdommar 
og diagnosar. Ho hadde ein velutvikla sans 
for å fange opp det usagte og for å kunne 
vere til støtte for folk som av ulike årsaker 
ikkje meistra livet. Hennar direkte framferd 
kunne nok verke uvant på nokre, men var 
først av alt avvæpnande og tillitskapande  
og høgt skatta av pasientane. Å arbeide  
som allmennlege har blitt skildra som  
«å ha orkesterplass til folks liv». Grethe 
 Regine treivst på denne plassen, men kjente 
også til tider at det kosta henne mykje kref-
ter.

Som kollega og ven var ho ærleg, rett 
fram, ujålete, veltalande og grenselaust lojal, 

PER WETTELAND

Per Wetteland ble født i Stavanger 3.8.1924  
og døde i Oslo 16.10.2017, vel 93 år gammel. 
Han ble cand.med. i Bergen i 1952 og begynte 
sin medisinske karriere som privatpraktise-
rende lege i byen. Fra 1954 arbeidet han ved 
Haukeland sykehus og Gades Institutt for 

ved Rikshospitalet. Som kollega og veileder 
var hans kontordør alltid åpen for diskusjo-
ner om vanskelige tilfeller og mye mer. Han 
var meget erfaren og kunnskapsrik og spe-
sielt engasjert i dødsstatistikk og hvordan 
man skulle rangere obduksjonsfunn ut fra 
umiddelbar, tilgrunnliggende og medvir-
kende dødsårsak.

Per var meget arbeidsom og nøyaktig  
og signerte aldri diagnoser han ikke var 
overbevist om riktigheten av, ofte etter 
 grundige litteraturstudier og konsultasjoner 
hos erfarne kolleger.

Hans hovedinteresse var tumorpatologi, 
særlig i øre-nese-hals-området, infeksjons- 
og immunpatologi samt tuberkulose. Han 
publiserte 75 artikler innen disse emnene,  
i tillegg til kompendier og oversikter.

OLE PETTER FRAAS CLAUSEN, HELGE SCOTT

patologisk anatomi, først som vitenskapelig 
assistent, deretter som forskningsstipendiat 
NAVF, assistentlege og vikarierende prosek-
tor til 1961. I 1963�–�65 var han prosektor ved 
Gades institutt etter korte engasjementer 
ved andre kliniske avdelinger, han ble god-
kjent spesialist i patologi i 1963. I perioden 
1965�–�68 var han overlege ved det skandina-
viske undervisningssykehuset i Seoul i Sør-
Korea.

Etter kortere ansettelser ved patologisk-
anatomiske laboratorier i Sverige og Norge 
var han overlege ved avdeling for patologi 
ved Sentralsykehuset i Østfold i perioden 
1972-–80. Fra 1980 til 1984 var han overlege  
og dosent ved avdeling/institutt for patologi 
ved Rikshospitalet og Universitetet i Oslo,  
i perioden 1985�–�91 overlege og professor 
samme sted.

Vi hadde gleden av å arbeide sammen 
med Per Wetteland i hans periode som 
overlege/professor ved avdeling for patologi 
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Legejobber.no er Tidsskriftets  
stillingsportal for leger.

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

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

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

Legejobber
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Foto: Thinkstock

32
stillingsannonser i denne 
utgaven

Informasjon om priser 
og formater finner du på 
legejobber.no
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KOMMUNALE LEGESTILLINGER

ALLMENNMEDISIN

LEDIG ETABLERT FASTLEGEHJEMMEL
BRYGGEN MEDISINSKE SENTER I KRISTIANSUND.

Ledig fastlegehjemmel fra 1.3.2018 eller etter 
avtale. Listetak 1.000 innbyggere.  

Fulltekstannonse på www.kristiansund.no – 
ledige stillinger.

Kontaktpersoner: Lege Nils Magne Sæterbø 
eller lege/daglig leder Erik H. Ingeberg ved 
Bryggen medisinske senter, tlf. 71 56 60 60 

eller administrativ leder av legetjenesten i 
Kristiansund Stein Kulø tlf. 958 26 067, e-post 
stein.kulo@kristiansund.kommune.no 

Søknadsfrist: 15. november 2017.

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) 
har det overordna ansvaret for spesialist-
helsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn 
og Fjordane. Vi eig fem helseføretak; Helse 

Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka 
Vest i tillegg til Helse Vest IKT AS. Føretaksgruppa har om lag 27 300 
medarbeidarar. Spesialisthelsetenesta i regionen omfattar om lag femti 
sjukehus og institusjonar, og skal gi helsetenester til i 1,1 million innbyggjarar. 

20 % avtaleheimel i ØNH-sjukdomar 
i Bergen

20 % avtaleheimel for godkjend spesialist i ØNH-sjukdomar er ledig 
ved frå 01.04.2018, eller etter avtale

Noverande innehavar ønskjer å trappe ned sin praksis i tråd med 
reglane om seniorpolitikk - avtalt mellom dei regionale helseføretaka 
og Den norske legeforening. 

Avtalespesialisten skal drive med generell utgreiing, diagnostikk og 
behandling av tilstander i ØNH området. Avtalespesialisten må drive 
med høreapparatformidling, og skal ha eigen audiograf tilsett, når 
vedkomande overtar heile avtaleheimelen. 

Det er ein føresetnad at den som vert tildelt heimelen skal drive frå 
same lokalar og i nært samarbeid med noverande innehavar. Spe-
sialisten som overtek skal avlaste spesialisten som trapper ned, og 
kan ikkje arbeide i praksisen ut over den avtalte arbeidstida. 

Sentrale moment i vurdering av søkjarane vil mellom anna vere:
• Erfaring og praksis, medrekna erfaring som spesialist
• Eigenskapar for heimelen
• Innretning av praksis
• Samarbeid med andre

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

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge for” -ansvaret til 
Helse Vest. Det inneber mellom anna at avtalespesialisten foretar 
undersøkingar, diagnostikk og behandling i medhald av regionale 
og nasjonale mål og prioriteringar og lovgiving, jf. punkt 4.1 i ram-
meavtalen. Avtalespesialisten skal ha eit nært fagleg samarbeid 
med Helse Bergen HF om oppgåvefordeling og for å sikre gode 
pasientløp, og etter nærare avtale også ta imot pasientar som vert 
tilvist frå Helse Bergen HF. Dette vil verte regulert nærare i den 
individuelle driftsavtalen.

Plassering i driftstilskotsklasse vil bli gjenstand for drøftingar mellom 
Helse Vest og aktuell søkjar basert på utgifter til lokalar, utstyr og 
naudsynt hjelpepersonell, når aktuell søkjar overtar heile avtale-
heimelen. Driftstilskotet utgjer eit årleg beløp p.t. mellom kr. 879 084 
(klasse 1) til kr. 1 309 320 (klasse 3). 

Andre vilkår, rammer og føringar knytt til drift av praksis vil også bli 
gjenstand for drøftingar mellom Helse Vest og aktuell søkjar – før 
det vert gitt tilbod om avtaleheimelen. 

Spørsmål om praksisen kan rettast til 
Harald Miljeteig tlf. 91 17 28 21.
Spørsmål om heimelen kan rettast til 
Helse Vest ved Torleiv Bergland, tlf. 51 96 38 22.

Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV og sannkjende 
kopiar av attestar og godkjenningar skal sendast til 
Helse Vest RHF, Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger. 

Søknadsfrist: 27.2.2017
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Steinkjer kommune er administrasjonssenter i Trøndelag fylke.  
Kommunen ligger 12 mil nord for Trondheim, ved Norges   
midtpunkt, og har ca. 22.000 innbyggere. Vi har et rikt kulturliv  
og gode muligheter for rekreasjon i naturskjønne omgivelser.  
Skole, barnehage og fritidstilbudet er godt utbygd. 

Les mer på: www.steinkjer.kommune.no.

Fastlegehjemmel
Ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende   
ved Dampsaga legesenter.

Legesenteret ligger sentralt i et etablert boligområde nær  
sentrum. Det er et trelegekontor hvor det er en kvinnelig og  
en mannlig lege i tillegg til den ledige hjemmelen.   
Hjelpepersonellet er alle sykepleiere, tilsammen 2,6 årsverk.  
For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på  
http://www.dampsagalegesenter.no/

For fullstendig utlysning se  
www.steinkjer.kommune.no 

Søknadsfrist: 26. februar 2018. Jo
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SANDNES KOMMUNE
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Sandnes kommune  er en by i vekst og har snart 
77 000 innbyggere. Byen ligger på nord Jæren med 
kort vei til hav, fjell og fjord.

Fastlegehjemler i Sandnes kommune
Sentrum legesenter
Ledig fastlegehjemmel utlyses ved Sentrum legesenter sentralt i 
Sandnes kommune. Listelengde 1300 personer. CGM  
journalsystem. Veldrevet legesenter med 5 leger inkl turnuslege og 

 

 
kunnskaper. Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt. 

Torvik tlf 90115005 eller fastlege Inge Thomsen tlf 99625220

Riska legesenter
Ledig fastlegehjemmel utlyses ved Riska legesenter i Sandnes  
kommune. Listelengde 950 personer. Infodoc journalsystem.  
Veldrevet legesenter med 6 leger inkl turnuslege og meget  

egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt. Kvinner oppfordres 

 
innen 20. februar 2018

VI SÖKER

DISTRIKTSLÄKARE
TILL VÅRDCENTRALEN VERKSTADEN, ARVIKA

 

KONTAKTA GÄRNA enhetschef Kajsa Axelsson,

tfn 072-232 83 23, 0570-71 26 14.

Läs mer om tjänsterna på www.liv.se/jobb

LANDSTINGET I VÄRMLAND erbjuder

hälso- och sjukvård och tandvård av högsta kvalitet.

Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan

och utvecklar vården. Vår vision är en livskvalitet i

världsklass.
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SANDE KOMMUNE
Sande kommune er ein kystkommune på Sunnmøre med ca 
2 600 innbyggjarar. Kommunesenteret Larsnes ligg med vel
30 min reiseavstand til Ørsta, Volda, Ulsteinvik, Fosnavåg og 
med om lag ein times reisetid til Ålesund. Kommunen har
gode oppvekstvilkår og rike mulegheiter til friluftsliv.

LEGE - Id 487

Kommunen har ledig vikariat som fastlege i 
tida 01.03.- 31.08.18. I tillegg til liste på ca 
700 er fastlegen tillagt kommunale oppgåver 
på 30 %. Interkommunal legevaktordning. 

Fleire opplysningar: Bård Dalen tlf 
48246331 eller  
baard.dalen@sande-mr.kommune.no

Fullstendig utlysing på:  
www.sande-mr.kommune.no

Søknad med CV vert å senda 
Sande kommune, 6084 Larsnes.

Søknadsfrist: 14.02.18

ER DU VÅR NYE 
FASTlege?

Ein av våre fastlegar skal gå av med pensjon og i den samanheng 
søkjar vi hans etterfølgjar. 
Stillinga er lokalisert ved Straume legesenter. Legesenteret er 
veldrevent og består av 6 fastlegar og ein turnuslege.  
Listestorleik er pt 1400. Ein nyttar Infodc som journalsystem. 
Fastlegestillinga er organisert som selvstendig næring. Ein må 
pårekne inntil 7,5 timer /veke kommunalt legearbeid og  
deltaking i interkommunal legevakt. Legevakt er pt. 18. delt. 
Legevakta er døgnbemanna både med leger og sjukepleiarar. 
Økonomiske vilkår for overtagelse av praksis avtalast etter 
gjeldande reglar med noverande heimelinnehavar. 

MEIR INFORMASON WWW.fjell.kommune.no/ledigestillingar

Kontakt
Fastlege/heimelsinnehavar Bjørn Ove Aglen tlf.:  913 00 218 eller  

kommuneoverlege Stein-Inge Stigen  tlf.: 55 09 60 00

Kvalifikasjonar
• Norsk autoriasjon som lege
• Fullført norsk turnusteneste
• Særs gode norkkunnskapar både munnleg og skriftleg
• Personlege eigenskapar vil bli særskild vektlagt

Godkjent politiattest må leggjast fram før tilsetting.

SØKNADSFRIST 
28.02.2018 -  Elektronisk søknadsskjema på www.fjell.kommune.no
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Ledig fastlegehjemmel Fjellsiden legekontor - Bergenhus bydel 

Søknad sendes elektronisk. Se fullstendig utlysning på 
www.bergen.kommune.no/ledige stillinger. 

Søknadsfrist: 27.02.18

Fastlegehjemmel
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Ledig fastlegehjemmel Nye Sandviksboder legepraksis -  
Bergenhus bydel  

Søknad sendes elektronisk. Se fullstendig utlysning på 
www.bergen.kommune.no/ledige stillinger. 

Søknadsfrist: 27.02.18

Fastlegehjemmel



292 TIDSSKR NOR LEGEFOREN NR . 3,  2018;  138

LEGEJOBBER  Allmennmedisin, Barne- og ungdomspsykiatri, Fysikalsk medisin og rehabilitering
Le

ge
jo

bb
er

.n
o

Ledig fastlegehjemmel Solplassen Legesenter - Laksevåg bydel

Søknad sendes elektronisk. Se fullstendig utlysning på 
www.bergen.kommune.no/ledige stillinger. 

Søknadsfrist: 27.02.18

Fastlegehjemmel

Fastlegehjemmel – VH Legetjenester og akutt 
helseberedskap
Fastlegehjemmel ved Klipra legesenter
Veldrevet og godt innarbeidet praksis i Ålesund sentrum/ Klipra er ledig 
for overdragelse til ny eier. Listetaket er
1800, pr. 01.01.18 står det 1792 innbyggere på listen.
Hjemmelen kan overtas fra 01.09.2018

Kontaktpersoner: 

70 16 30 70

www.alesund.kommune.no
Søknad sendes elektronisk, se annonse på
www.alesund.kommune.no under ”Ledige stillinger”.

Søknadsfrist: 28.02.2018

Ålesund kommune har ansvar for 
å sørge for at det er nok fastleger i 
Ålesund kommune for å tilby beboerne 
et godt nok legetilbud. Denne stillingen 
blir formidlet ledig på vegne av  
privatdrevetlegekontor
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Overlege, barne- og ungdomspsykiatri 
Fast 100% stilling ved BUP Hamar.  (Ref.nr. 3679971781)

BUP Hamar betjener i dag kommunene Ringsaker, Hamar og Stange
med en barnebefolkning på ca 18 000. Vi gir tilbud om spesialisert
utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i
opptaksområdet.

Kontaktperson: Enhetsleder BUP Hamar Ingvild Svenkerud Aasen, 
tlf. 481 76 067, Overlege barne og ungdomspsykiatri Karin Flekke, 
tlf. 924 07 423 eller Ass.enhetsleder Maria Hoel Aasen, tlf. 920 62 111.

Søknadsfrist: 18. mars 2018

Informasjon om våre ledige stillinger, se
www.sykehuset-innlandet.no/jobb
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Overlege
Vi har ledig en fast 100 % stilling for overlege / lege i vår
habiliteringstjeneste. Stillingen inngår i voksenseksjonen og er en
del av et tverrfaglig team bestående av flere ulike
faggrupper.Utfordende og varierte arbeidsoppgaver.  
(Ref.nr. 3685696071)

Kontaktperson: Avdelingssjef Wenche Midjo Røkke, tlf. 976 76 362
eller enhetsleder Inger Tove Nilsen, tlf. 62 55 86 44.

Søknadsfrist: 18. mars 2018

Informasjon om våre ledige stillinger, se
www.sykehuset-innlandet.no/jobb

BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING
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Se www.unicare.no/rehabilitering/jobbe-hos-oss for 

Vi søker engasjerte spesialister i 
fysikalsk medisin og rehabilitering til 

Unicare Rehabilitering
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Er du kardiolog, eller snart ferdig med kardiologut-
danningen? Har du interesse for invasiv virksomhet 
og kunne tenke deg å være en del av et spesialisert 
kardiologisk team i et moderne veldrevet sykehus?
 
Sentrale arbeidsoppgaver
• Vurdere og utrede pasienter der invasiv behandling
 av koronarsykdom eller hjerteklaffesykdom er aktuelt
• Klinisk vurdering, ekkokardiografi og diagnostisk hjer-

tekateterisering/PCI samt andre spesialprosedyrer etter 
ferdigheter og behov

Det vil være varierte og interessante arbeidsoppgaver for 
en kardiolog med interesse både for avansert teknisk og 
klinisk kardiologi. Godt samarbeidsklima, gode lokaliteter, 
tidsmessig utstyr og korte beslutningsveier gir meningsfulle 
arbeidsdager for deg og dine fremtidige kollegaer. Avdelingen 
utfører også transkateter-aortaklaffimplantasjon (TAVI) og 
koronar CT-angiografi.
 
Vi ser etter deg som har:
Erfaring med koronar angiografi, perkutan koronar inter-
vensjon (PCI) og ekkokardiografi. Du har et øye for detaljer, 
er nøyaktig, strukturert og tar ansvar. Vi vektlegger gode 
teoretiske, kliniske og praktiske ferdigheter. Du må ha gode 
kommunikasjons- og samarbeidsevner. Forskningserfaring 
er også relevant. 

Hva kan LHL tilby
Vi tilbyr faglige utfordringer i en veldrevet organisasjon   
med konkurransedyktig lønn og betingelser. LHL har et aktivt 
og spesialisert fagmiljø hvor vil legger tilrette for varierte 
arbeidsoppgaver. Du vil bli en del av en organisasjon med 
stor fart og spennende prosesser. Den rette kandidaten får 
svært gode kollegaer og blir med i et sterkt team. Stillingen 
rapporterer til avdelingsoverlege.

Kardiologisk avdeling, LHL-klinikkene Feiring, er godkjent 
utdanningsinstitusjon gruppe 1 for inntil 9 måneder av 
spesialistutdanningen i hjertesykdommer.

Arbeidsted vil fra start være lokalisert ved LHL-klinikkene 
Feiring, men vil i mars flytte til LHL-sykehuset Gardermoen. 
Les mer på www.gardermoencampus.no

Kontaktinformasjon
Ytterligere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse 
til avdelingsoverlege Olaf Rødevand, tlf. 958 46 803, e-post: 
olaf.rodevand@lhl.no 

Send søknad her: lhl.easycruit.com

Søknadsfrist: 01.mars 2018

LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en landsomfattende pasientorganisasjon for hjerte-, kar- og lungesyke og deres 
pårørende. LHL driver spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering over hele landet.      
LHL åpner i løpet av våren 2018 LHL-sykehuset Gardermoen, et moderne og tilgjengelige sykehus. Sykehuset vil blant annet bestå  
av kirurgisk klinikk, kardiologisk klinikk, poliklinikker og rehabiliteringsklinikk. 

Til det nye LHL-sykehuset Gardermoen søker vi etter

Overlege for invasiv kardiologi

HJERTESYKDOMMER
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Indremedisin, Ortopedisk kirurgi, Psykiatri  LEGEJOBBER

Medisinsk avdeling har ledig faste stillingar som:

Referansenr:
Søknadsfrist:

Kontakt:

eller

                                Les meir og søk stilling:
                               www.helse-bergen.no/jobb

INDREMEDISIN

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste
organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på
Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Helse
Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte
sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er
7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Sykehuset Namsos
Klinikk for kirurgi
Ortopedisk avdeling har ledig stilling:

Lege i spesialisering 
Vi har ledig vikariat i 100% fra 01.04.2018 til 30.09.2019
– referanse 3677334027.

Ved ortopedisk avdeling utføres ca. 1600 kirurgiske inngrep årlig,
fordelt på dagkirurgi og inneliggende, samt ca. 7000 polikliniske
konsultasjoner. Vi dekker det meste av det ortopediske fagfelt inkl.
blant annet avansert arthroscopisk kirurgi.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
avdelingsoverlege Knut Erik Moen Aune, tlf. 74 21 57 57

Søknadsfrist: 15. mars 2018

fr
an
tz
.n
o

Foretaket har elektronisk søknadsbehandling og det oppfordres å
fremme søknaden via Helse Nord‐Trøndelag hjemmeside (www.hnt.no)
– der du også vil �inne fullstendig utlysningstekst. 

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste
organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på
Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Helse
Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte
sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er
7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no

Sykehuset Namsos
Klinikk for kirurgi
Ortopedisk avdeling har ledig stilling:

Overlege
Vi har ledig fast 100% stilling  for deg som er spesialist i ortopedi.
– referanse 3677309030

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
avdelingsoverlege Knut Erik Moen Aune, tlf. 74 21 57 57

Søknadsfrist: 15. mars 2018

fr
an
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.n
o

Foretaket har elektronisk søknadsbehandling og det oppfordres å
fremme søknaden via Helse Nord‐Trøndelag hjemmeside (www.hnt.no)
– der du også vil �inne fullstendig utlysningstekst. 

ORTOPEDISK KIRURGI PSYKIATRI

- 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.
Flekke�jord

Overlege  psykiatri – DPS Lister
Det er ledig 100 % st. fast som overlege i psykiatri. Den ledige
stillingen har arbeidssted i Flekke�jord, men ved vakanser må det
påregnes arbeid ved de andre enheter. 

DPS Lister er en avdeling i Klinikk for psykisk helse, rus‐ og
avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus HF. Senteret har et
poliklinikkteam i Farsund og Flekke�jord. I tillegg har vi døgnenhet,
poliklinikk, ambulant akutteam og FACT‐team i Kvinesdal. Vi har 4,7
overlegestillinger og 11 psykologstillinger. Senteret har til sammen
65 årsverk. 

Opplysninger: Overlege Solveig Kolaas, tlf. 38 32 73 70,
avdelingssjef Anne Dorte Lyken, tlf. 411 73 873 eller enhetsleder 
Eli L. Lindeland, tlf. 38 32 73 70.

Søknadsfrist: 25. februar 2018
Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.
Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no/jobb

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere.

fr
an
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.n
o
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LEGEJOBBER  Psykiatri

- 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.

Kvinesdal

Overlege  psykiatri – DPS Lister
Det er ledig 100 % st. fast som overlege i psykiatri. Den ledige
stillingen har arbeidsted i Kvinesdal, men ved vakanser må det
påregnes arbeid ved andre enheter. Ved enhet i Kvinesdal er det
tilknyttet 3 psykiatere. 

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister, dekker de seks vestligste
kommunene i Vest‐Agder og har en befolkning på ca 36.000
innbyggere. 

Opplysninger: Enhetsleder Britt Randi Skoglund, tlf. 916 86 099
eller avdelingssjef Anne Dorte Lyken, tlf. 411 73 873.

Søknadsfrist: 28. februar 2018
Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.
Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no under
Jobb hos oss.
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Helse Midt-Norge RHF er ett av �ire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse-
og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på spesialiserte
helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for
spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4
helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT),
Driftssenteret for logistikk og økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF. Den
samlede virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21 milliarder
kroner.
Helse Midt-Norge RHF er lokalisert på Stjørdal. Se ytterligere informasjon på 
www.helse-midt.no.

Trondheim

100% avtalehjemmel i
psykiatri
Det er innenfor fagområde psykiatri ledig 100% avtalehjemmel.
Hjemmelen er lokalisert i Trondheim. 

Helse Midt‐Norge RHF ønsker en generell praksis innenfor
spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Hjemmelen krever et godt
samarbeid med helseforetaket for å skape balanse og stabilitet
innen fagområdet.

Nærmere opplysninger ved rådgiver Karin Bostad, tlf. 412 14 382
eller rådgiver Arnt Egil Has�jord, tlf. 413 22 145.

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg �inner fullstendig utlysningstekst.
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www.modum-bad.nowww.modum-bad.no

Lege i spesialisering 
Avdeling for depressive lidelser

 

Tiltredelse: 
Kontaktperson: 

 
Kari Nedberg,  

 

Søknadsfrist:  

 www.modum-bad.no

Vestre Viken har rundt 9 300 ansatte. Vi gir god og trygg behandling
til 490 000 mennesker i 26 kommuner.

OVERLEGE
BDPS Poliklinikk 2, Psykisk helse og rus
Referansenr. 3670661569 Søknadsfrist: 16.02.2018

Seksjonen er en allmenn‐psykiatrisk poliklinikk i Bærum

DPS med 25 behandlerstillinger, hvorav 4 overleger og to

LIS‐stillinger. 

Vi oppretter en ny overlegestilling for å imøtekomme �lere

polikliniske oppgaver fremover. Seksjonen samarbeider tett

med øvrige seksjoner i DPS og med kommunen. 

I tillegg har vi tre spesialteam, et team for innsatte i 

Ila Landsfengsel, et team for spiseforstyrrelser og et 

OCD‐team som gir tilbud til hele Vestre Vikens

opptaksområde. 

100 % fast stilling ledig. fr
an
tz
.n
o

Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst
�inner du på våre nettsider www.vestreviken.no
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Radiologi, Revmatologi, Rus og avhengighetsmedisin  LEGEJOBBER

R ADIOLOGI

Bildediagnostisk avdeling - Seksjon Ski

Overlege - Radiologi
Er du radiolog og ønsker å jobbe kun dagtid?

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: 
• Beskrive generell radiologi
• Utføre generelle ultralydundersøkelser
• Prioritere undersøkelser i RIS
• Delta i seksjonens faglige utvikling

Vi tilbyr:
• Hyggelig arbeidsmiljø som vektlegger  

samarbeid på tvers av yrkesgrupper
• Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks  

hytteutleie, teaterbilletter og mye annet

Søknadsfrist: 14.02.2018

REVMATOLOGI

RUS OG AVHENGIGHE TSMEDISIN

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over
7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for
spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og
avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker
og underviser pasienter og pårørende.

Arendal

Overlege  rus og avhengighetsmedisin /
psykiatri – Avdeling for rus og
avhengighetsbehandling (ARA)
Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege med tiltredelse etter avtale.

Spesialist i rus‐ og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri.

Avdeling for rus‐ og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i

Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir

tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge

Agderfylkene.  

Opplysninger: Avdelingssjef Lars Haugen, tlf. 920 68 966 eller

enhetsleder Frode Nordhelle, tlf. 37 01 95 00.

Søknadsfrist: 28. februar 2018
Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram.

Informasjon og fullstendig utlysning �innes på www.sshf.no under Jobb

hos oss.

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå/annonseselgere.
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Lege/spesialist rus- 
avhengighet,psykiater

Klinikken er offentlig godkjent innenfor Fritt 
behandlingsvalg TSB, og pasienter henvises fra 
fastleger via helseforetak og vurderingsenheter. 
Programmet er livssynsnøytralt.  
12 Trinnsklinkken åpnet i april 2014 og  
søker lege 100% fast stilling, helst med erfaring  
fra arbeid innen rus- avhengighetsfeltet.  
Vi har et tverrfaglig behandlingstilbud innenfor 
rusmisbruk, medikament-, alkoholmisbruk og 
spillavhengighet. Det er et godt tverrfaglig miljø  
på arbeidsplassen. Stillingen inngår i ledergruppen
For utfyllende annonse, se legejobber.no  
Ledig fra 3.4.18. Kontakt: daglig leder Anita Sørnes: 
anita@tris.no /90228901

Søknadsfrist: 10.02.2018

Medisinsk fagansvarlig

22
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LEGEJOBBER  Vikariat i privat praksis, Diverse annonser, Ledige stipendier – legater – fond

VIKARIAT I  PRIVAT PR AKSIS

Privat spesialistpraksis i fysikalsk medisin og 
rehabilitering til salg og overtagelse fra 1. juni 
2018. 
Meget godt utstyrt kontor, bl.a. ultralyd. Kontor i fellesskap 
med legesenter i Larvik med meget godt miljø.

Kontaktperson: Herlof Harstad M: 9157 4136 
Gloppeskogen 24, 3260 Larvik

DIVER SE ANNONSER

LEDIGE STIPENDIER – LEGATER – FOND

DR. TRYGVE GYTHFELDT OG FRUES FORSKNINGSFOND
Fondet yter etter søknad midler til basalforskning vedrørende degenere-
ringssykdommer i muskel- og skjelettsystemet, epidemiologi og vurdering 
av terapiformer i forbindelse med slike sykdommer. Fondet dekker ikke ut-
gifter til lønn til forsker, men fondsmidler kan brukes til driftsrelatert lønn 
Det kan utbetales inntil kr. 200 000.
Forespørsler rettes til Dag Bruusgaard, tlf: 22 85 06 16, Tore K. Kvien, tlf: 
917 02 251 eller Tom Gythfeldt, tlf. 66 79 05 67
Søknad med opplysninger om hvilke formål en eventuell tildeling tenkes 
brukt til, sendes innen 1. april 2018 til fondets styre som e-post: 

 Søknaden skal fremstå som ett dokument.

GRETE HARBITZ LEGAT

Grete Harbitz legat til bekjempelse av revmatiske 
sykdommer.

Søknadsfrist 1. mai 2018.

Det er ikke egne søknadsskjemaer.

Søknadene sendes til: Grete Harbitz legat, 
v/Elisabeth Johre, Thunesvei 16, 0274 Oslo.

JOSEF OG HALDIS ANDRESENS LEGAT
Stipend til forskning

Legatets avkastning skal bl.a. stilles til disposisjon for forskning, 
fortrinnsvis klinisk psykiatrisk forskning med formål å  
forebygge og behandle psykiske lidelser.
Søknad fremmes på fastsatt søknadsskjema som kan hentes på 
www.okonomibedriften.no/legater, eller ved henvendelse  
tlf. 23 37 39 80. 
Søknad sendes pr. post til: RK Accounting AS, Smuget 1 B, 
1383 Asker innen 31.mars 2018.

Allmennmedisinsk forskningsfond tildeler stipend av varighet  
fra 3 til 12 måneder i 100% stilling (maksimalt ett årsverk) til  
forskningsprosjekter innen det allmennmedisinske fagfeltet.  
I den grad det er en søknad til et prosjekt som har fått tildelt  
støtte tidligere, er den en forutsetning at det gis en beskrivelse  
av fremdrift og utvikling siden sist. Det kan søkes om støtte til  

Allmennmedisinsk forskningsfond sin sats for fullt årsverk følger 
Forskningsrådets satser. Satsen for stipend i 2018 er 1 067 000 kr. 
Beløpet inkluderer overheadkostnader og lønnsmidler. Ved  
vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på prosjektets relevans, 
kvalitet og gjennomførbarhet, samt søkers og veileders  

her: https://legeforeningen.no/Allmennmedisinsk-forskningsfond/.  

Kontaktinfo til Allmennmedisinsk forskningsfonds sekretariat:   
Tor Carlsen, e-post: tor.carlsen@legeforeningen.no. Tlf. 413 33 802
Charlotte Henriksen, e-post:  
charlotte.ibsen.henriksen@legeforeningen.no. Tlf. 417 01 054

Søknadsfrist 15. mars 2018
Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli vurdert. 

Forskningsmidler fra Allmennmedisinsk forskningsfond
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Ledige stipendier – legater – fond  LEGEJOBBER

Prosjektmidler til kvalitetsforbedring  
og pasientsikkerhet
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet skal bidra til systematisk arbeid  
for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikker-
het i helsetjenesten. Søknadsskjema og informasjon 
om fondet ligger på nettsiden  
http://www.legeforeningen.no/kvalitet

Hvem kan søke, og hva kan det søkes om?
Norske helseinstitusjoner og enkeltleger kan søke om tilskudd til hel eller 
delvis dekning av utgifter forbundet med: 
a)  Utredning, utvikling og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift. 
b)  Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder system- 

og prosessveiledning.
c)  Utprøve og forbedre metoder og teknikker i konsultasjonen, veiled-

ning av og samarbeid med andre grupper, helseopplysning m.v. 
d)  Utprøve og forbedre metoder for læring og vedlikehold av praktiske 

ferdigheter. 
e) Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet. 
f)  Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal 

bedre kvalitet og pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene. 
Fondsutvalget ønsker å benytte den ressurs som finnes i fagmedisinske  
foreninger og spesialforeninger, og ser gjerne at det kommer flere søk- 
nader med denne forankringen. Prosjekter som fremmer pasientsikker- 
het, og prosjekter med utgangspunkt i samhandlingsreformen vil bli 
prioritert.
Fondet har halvårlige søknadsfrister, 1. april og 1. oktober.  
Søknad sendes til elektronisk til Legeforeningens sekretariat,  
kvalitetsfondet@legeforeningen.no.  
Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Norges mest komplette 
oversikt over ledige 

legejobber



Abonner på Tidsskriftets nyhetsbrev

H O L D  D E G  O P P DAT E R T  

Få ukentlige nyhetsbrev med det nyeste innholdet  
fra tidsskriftet.no direkte i din innboks.

Klikk deg inn på aktuelle saker og fordyp deg  
i det du synes er interessant

 
Få oversikt over de sist utlyste stillingene på legejobber.no
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Kurs i klinisk suicidologi for leger  

og psykologer som arbeider  
med voksne  

 
 

Fra selvmordsrisikovurdering  
til behandling av kronisk suicidalitet 

 
Tid: 15.–17. oktober 2018 

 
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus i Oslo 

 
Pris: kr 5.400,– inkl. lunsj, kaffe/te 

 
Påmeldingsfrist: 24. august 2018 

 
Spesialister i psykiatri og klinisk psykologi  

vil bli prioritert. 
 

For mer informasjon og påmelding:  
www.selvmord.no

 
Kurs i klinisk suicidologi for leger  

og psykologer som arbeider  
med barn og ungdom  

 
 

Fra selvmordsrisikovurdering  
til behandling av kronisk suicidalitet 

 
Tid: 11.–12. juni 2018 

 
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus i Oslo 

 
Pris: kr 4 400,– inkl. lunsj, kaffe/te 

 
Påmeldingsfrist: 15. april 2018 

 
Spesialister i barne- og ungdomspsykiatri  

og klinisk barne- og ungdomspsykologi vil bli prioritert. 
 

For mer informasjon og påmelding:  
www.selvmord.no

5. nasjonale konferanse  
om Dialektisk atferdsterapi (DBT) 

 

Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo  
16. og 17. april 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor Alec Miller vil forelese om DBT  
i skolesammenheng og holde en klinisk workshop  

om DBT og familiearbeid. 
 

I tillegg får vi høre en rekke andre innlegg  
fra sentrale miljøer i Norge. 

 
Les mer og meld deg på: www.dbt.no

Annonsebestilling: annonser@tidsskriftet.no KURS OG MØTER 



Norges mest komplette oversikt 
over ledige legejobber

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

legejobber.no
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ANESTESIOLOGI/SMERTEBEHANDLING

INDREMEDISIN

PSYKIATRI

FORSKJELLIGE SPESIALITE TER

Barstad, Johannes E./Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/

spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.

Timebestilling/Kort ventetid/Tlf. 63 81 21 74/e-mail: post barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

Senter for Psykofarmakologi
www.psykofarmakologi.no

–   PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK

–   LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER

–   FARMAKOGENETISKE ANALYSER

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40

Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

Smerteklinikken 
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.

Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.

Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

K.A.L

RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER

Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt 

og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, 

ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler 

egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, 

ingen betaling ved innleggelser. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 

0956 Oslo. Telefon: 22 90 26 60. Hjemmeside: incognito.no

E-post: kontakt incognito.no

 
 
 
 

SMERTE-MEDISINSK INSTITUTT 
Multidisiplinær avtalehjemlet smerteklinikk 
Adr. Sørkedalsveien 10 D, 0369 Oslo 
Tlf. 23 33 42 50 
Mail adr. resepsjon@smi.nhn.no

MAGNAT MEDISINSKE SENTER 
Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
www.magnatcenter.no - Adr. Drammensveien 130, inngang B8 
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no

Ansvarlig spesialist Lars Rustad
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FR A PRESIDENTEN

MARIT HERMANSEN
PRESIDENT

En seier  
for norsk arbeidsliv!

Et minneverdig øyeblikk; alvorlige 
ansikter rundt bordet ved midnatt. 
Vi ser på hverandre og forstår at 
vi har nådd målet: Vi er enige om 
avtalen med Spekter. En lang ferd er 
til ende. Vi stod opp for kollektivt 
vern. Vi lyktes til slutt.

Det er store og viktige spørsmål som par-
tene er blitt enige om: Vi har avtalefestet 
kollektivt rullerende arbeidsplaner. Gravide 
i siste trimester får vaktfritak. Overgangs-
ordningen for LIS i gammel ordning sikres. 
Overleger i deltidsstillinger får sin utdan-
ningspermisjon, og vi har sikret godt vern  
i avviklingen av sommerferieperioden. Spek-
ter og Legeforeningen har inngått tariffav-
tale, framfor å møtes i ny runde i Rikslønns-
nemnda. Det er også en seier i seg selv.

I Norge har vi bygget samfunnet vårt på  
et velfungerende arbeidsliv. Godt og like- 
verdig samarbeid mellom arbeidstakere og 
arbeidsgivere på alle nivå er grunnleggende 
for et godt og produktivt arbeidsliv. Lege-
foreningen og Spekter har vært i konflikt 
om arbeidstid siden 2016. Seieren i Arbeids-
retten viste oss at konflikten var berettiget, 
men det er også slik at denne konflikten har 
hatt store kostnader for mange.

Nå er det tid for å se framover. De siste 
dagers forhandlinger opp mot avtaleinn- 
gåelsen har vært konstruktive og med godt 
driv. Vi opplevde en vilje fra begge sider til  
å komme fram til en enighet. Det borger 
godt for det videre samarbeidet. Vi vet at 
helsevesenet vil møte store utfordringer 
framover; en rivende medisinsk utvikling, 

stramme budsjetter, omstilling og digitali-
sering. Et godt og tillitsfullt partssamarbeid  
er helt nødvendig for å møte dette. Nå må  
vi sammen bygge sten på sten slik at grunn-
muren blir solid.

En lang ferd krever sitt mannskap. Vi 
hadde ikke kommet hit uten samhold og 
lagarbeid. Det har vært krevende vurderin-
ger og beslutninger, utfordrende diskusjo-
ner og uenigheter underveis. Men vi har 
stått sammen og vi har vist en vilje til  
å lykkes. Legeforeningen har dyktige og 
dristige tillitsvalgte på alle nivå. Vi har et 
skarpskodd sekretariat med høy arbeids-
kapasitet. Og vi har en fellesskapsfølelse  
som gjør at vi setter det samlede resultatet 
først.

Men vi hadde heller ikke kommet hit  
uten vind i seilene fra de som stod rundt 
oss. Akademikerfellesskapet har stått last  
og brast med oss i denne kampen. Vi har 
hatt en samlet fagbevegelse i ryggen. Det 
har vært forsakelser og innsats for at vi 
skulle stå opp for kollektivt vern. I dag –  
dagen derpå – er jeg svært takknemlig  
for dette fellesskapet. Og ydmyk over den 
tilliten som er vist oss. Vi fikk til dette  
sammen – tusen takk!
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Med fast lønn som nøk kel til økt re krut te ring

Gjen nom pi lot pro sjek tet All menn- 
le ge i spe sia li se ring (ALIS) har så 
langt 14 unge le ger fått ut dan nings-
stil lin ger som fast le ge.

Pi lot pro sjek tet ALIS-Vest star tet i 2017 i ti 
kom mu ner i Hor da land og Sogn og Fjordane. 
Dis se kom mu ne ne har opp rett et fast løn ne de 
ALIS-stil lin ger som ble ut lyst på van lig måte. 
Det er spe si al til pas se de ut dan nings stil lin ger 
som er til rett e lagt for at le ge ne skal få en god 
inn fa sing i fast le ge job ben. Le ge ne får fast 
lønn og slip per å in ves te re i egen prak sis. De 
har fri med lønn for å gå på kurs, lis te leng de 
til pas set sitt kom pe tan se ni vå og til gang til 
vei led nings grup pe. ALIS er tenkt å være i 
stil lin gen i fem år, og det skal ut ar bei des en 
ut dan nings plan for hver en kelt.

For få vil bli fast le ger
Le der av Na sjo nalt sen ter for dis trikts me di-
sin (NSDM) He len Brands torp sitt er i pro-
sjekt le del sen i ALIS-Vest.

Hun vi ser til en un der sø kel se gjort av KS  
i 2015 som vis te at fire av ti kom mu ner al le-
re de den gang slet med å re krutt e re fast - 
le ger. Un der sø kel ser som NSDM selv har 
gjort på pe ker at det var til sam men 61 lang-
tids le di ge hjem ler i 2014, og at dett e ble nær 
for dob let i 2016.

Dis trik te ne har i man ge år slitt med å få 
unge le ger til å kom me og ikke minst få 
dem til å bli. Nå gjel der dett e også de stør re 
kom mu ne ne.

– Jeg hå per der for dett e pro sjek tet vil  
snu den ne ut vik lin gen og bi dra til en bed re 
re krutt e ring til fast le ge yr ket, sier He len 
Brands torp.

Noen kom mu ner sli ter også med å få 
tur nus le ge i den nye ord nin gen og vil der for 
i ste det selv re krutt e re til en ut dan nings - 
stil ling.

Re kord man ge sø ke re
Det var i alt 72 sø ke re til de 14 stil lin ge ne  
i Hor da land og Sogn og Fjordane.

– Dett e er en be kref tel se på at le ge ne øns ker 
sli ke ut dan nings stil lin ger, sier Brands torp.

Oda Sunde Strand (27) er en av de fjor ten 
unge le ge ne som har fått en ut dan nings - 
stil ling gjen nom pro sjek tet. Hun stu der te  
i Oslo, men søk te tur nus tje nes te i Odda. 
Som me di sin stu dent med li sens ar bei det 
hun som fast le ge vi kar. Nå har hun job bet  
et halvt år som fast le ge ved Odda le ge sen ter. 
Dett e er hen nes før s te jobb ett er tur nus tje-
nes ten.

– Jeg had de tur nus tje nes te både på sy ke-
hus og i dis trikt i Odda. Jeg stor triv des der 
og had de der for lyst til å bli i Odda vi de re, 
sier hun.

Alt er lagt til ret te
Oda Sunde Strand har all tid hatt lyst til å bli 
fast le ge. Da ALIS-stil lin ge ne ble ut lyst var 
hun ikke i tvil om at hun ville søke.

– Gjen nom ALIS er alt lagt til rett e for deg 
fra før s te dag, med vei le der og vei led nings-
grup pe. Det er satt krav til vei le de ren du skal 
ha på dag lig ba sis. Vi er jo også kom mu nalt 
an satt, noe jeg ser på som en for del i star ten 
av yr kes kar rie ren. Alt lig ger til rett e for at du 
kan kom me i gang med spe sia li se rings lø pet 
fra før s te dag, sier hun for nøyd.

Oda Sunde Strands far er også fast le ge, og 
gjen nom hele opp veks ten har han snak ket 
varmt om det å være all menn le ge.

– Det bi dro nok til at jeg i ut gangs punk tet 
fikk in ter es se for all menn me di sin, sier hun.

– Jeg tri ves vel dig godt som all menn le ge, 
og er helt sik ker på at jeg vil fort sett e med 
det frem over.

Kan bli en na sjo nal ord ning
ALIS-Vest pro sjek tet har til nå vært så vel lyk-
ket at hel se mi nis te ren har gått ut og sagt at 
det på sikt er øns ke lig å rul le ut ord nin gen  
i hele lan det.

– Dett e er svært po si tivt. Hvis hel se mi nis te-
ren hol der dett e løf tet vil det bety mye for 
re krutt e rin gen av unge le ger til fast le ge yr-
ket i frem ti den, fast slår He len Brands torp.

LIS BET T. KONGS VIK
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

STOR IN TER ES SE: He len Brands torp tror ut dan nings stil-
lin ger med fast lønn vil bi dra til økt fast le ge re krutt e ring. 
Foto: Lis bet T. Kongs vik

ANG RER IKKE: Oda Sunde Strand ang rer ikke på at hun søk te ut dan nings stil ling gjen nom ALIS. Foto: Pri vat

«Gjennom ALIS er alt lagt til  
rette for deg fra første dag med  
veileder og veiedningsgruppe»  
                                           ODA SUNDE STRAND
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– Vær åpen og lyd hør

Det er vik tig at hel se per so nell  
er be viss te i møte med sa mis ke  
pa si en ter, me ner kom mu ne over- 
 le ge på Rø ros, Anne Laj la Wes ter-
fjell Kal stad.

6. feb ruar mar ke res sa me nes na sjo nal dag 
med sa mis ke flagg, ta ler, fest fore stil lin ger  
og far ge ri ke kof ter. Man ge del tar og me di e ne 
dek ker fei rin ge ne over hele lan det. Men 
res ten av året, og spe si elt in nen hel se fel tet, 
er det ennå en lang vei å gå før fo ku set på 
det sa mis ke er godt nok, me ner Anne Laj la 
Wes ter fjell Kal stad. Hun le der Sa misk Le ge-
for en ing (Sámi Doaktáriid Searvi) som ar bei-
der for å bed re hel se til bu det til den sa mis ke 
be folk nin gen og å frem me hel se opp lys ning 
på sa misk.

– Al ler først: Skil ler sa mer seg fra res ten av 
be folk nin gen når det kom mer til hel se?

– Det kan jeg egent lig sva re både ja og nei 
på. Det er gjort noen sto re hel se un der sø kel-
ser, kalt SAMINOR som ikke fant sær lig sto re 
so ma tis ke hel se for skjel ler. Men un der sø kel-
se ne vis te for eks em pel at det er svært høy 
fore komst av over vekt og dia be tes mellitus 
type 2 i to sa mis ke byg der, Kau to kei no og 
Ka ras jok. Når det gjel der psy kisk hel se, er 
de pre sjon, angst og selv mords pro ble ma tikk 
ut bredt. Sa mer opp le ver ti gan ger mer dis-
kri mi ne ring enn nord menn, og vi vet at 
dis kri mi ne ring hen ger tett sam men med 
psy kisk uhel se.

– Hvor dan opp le ver sa mis ke pa si en ter mø tet 
med hel se tje nes ten?

– Sa mis ke pa si en ter opp sø ker sjel den – og 
har ofte li ten til tro til – hel se ve se net. Grun-
nen er at de ikke fø ler seg for stått – og syk-
dom er gjer ne ta bu be lagt. Det er vik tig  
å være be visst på at sa mer kom mu ni se rer  
på en an nen måte enn nord menn. Det er en 
del av kul tu ren vår at vi tier hvis vi ikke er 
eni ge. Så en sa misk pa si ent er gjer ne pas siv 
el ler taus hos le gen, og går hjem og gjør noe 
helt an net. Det er også vik tig å føl ge opp 
sa mis ke eld re på sy ke hjem. Eld re går gjer ne 
til ba ke til sitt før s te språk. Det kan bli tatt  

for å være ren «bab ling» hvis hel se per so nel-
let ikke for står sa misk.

– Du har job bet som fast le ge for sa mis ke 
pa si en ter i Kau to kei no og Rø ros. Når trengs 
det spe si ell opp føl ging for di pa si en ten er 
sa misk?

– En rein drifts sa me med be last nings ska der 
opp sø ker lege. Ved kom men de er vant til  
å leve med rei nen 24 ti mer i døg net. Da kan 
du ikke gi råd om å bru ke tre nings stu dio  
og gå til fy sio te ra peut, og syk mel ding er ofte 
uak tu elt. Om rein drifts ut øve re har smer ter, 
syk dom og det er 40 mi nus gra der, så er de 
li ke vel på fjel let og gje ter rein. Da må man 
se på om noen kan steppe inn, om snø sku-
ter kjø rin gen kan be gren ses en pe ri ode, el ler 
lig nen de. Man må også være klar over at  
når det er tra velt, un der slak ten for eks em-
pel, har de ikke tid til å kom me til le gen  
i det hele tatt. Men man kan fore slå at de 
kan kom me i pe ri ode ne det er stil le, og 
star te et lang sik tig ar beid da.

– Hva gjør dere i Rø ros kom mu ne når det 
kom mer til be hand ling av sa mis ke pa si en ter?

– Det er satt i gang et om fatt en de ar beid  
i hele det sør sa mis ke om rå det med å løf te 
pro ble ma tik ken rundt sa mis ke pa si en ter, 
både i Norge og Sve ri ge. Blant an net ar ran ge-
res det år lig et se mi nar om sa misk hel se på 
Stjør dal. Det ar bei des også med å be visst gjø re 
kom mu ner om at de har et an svar for å til by 

li ke ver di ge hel se tje nes ter til den sa mis ke 
be folk nin gen. Øns ket er at kom mu ner med 
sa mis ke inn byg ge re ak tivt skal re krutt e re 
hel se ar bei de re med kom pe tan se på sa misk 
språk og kul tur. Rø ros kom mu ne har for ek- 
s em pel opp rett et et sam ar beid med Sa misk 
na sjo nalt kom pe tan se sen ter for psy kisk hel se 
og rus (SANKS). Dett e er et til bud in nen psy-
kisk hel se for alle sa mer i hele lan det, med 
ho ved se te i Ka ras jok. SANKS har lo kal kon to-
rer fle re ste der i lan det, også på Rø ros.

– Hvil ket råd ville du gitt en ung lege som  
ikke kjen ner til sa misk språk og kul tur, og 
som star ter i ny jobb i et om rå de med man ge 
sa mis ke pa si en ter?

– Vær åpen for den sa mis ke kul tu ren. Den er 
svært an ner le des enn den nors ke hva gjel der 
ver di grunn lag, le ve må te og språk, og de 
fles te blir vel dig fa sci nert når de tar seg tid  
til å lære den å kjen ne. Det er også vik tig  
å være lyd hør. Sa mer un der dri ver smer ter  
og syk dom. Der for må man ha god tid i kon-
sul ta sjo ne ne og ta det på al vor når de først 
kom mer. Hvis man læ rer seg litt av språket, 
bi drar det til stør re til lit. Jeg an be fa ler også  
å kon tak te SANKS om psy kisk hel se og rus.  
De kan bi dra med råd giv ning/vei led ning,  
og tar også imot pa si en ter til ut red ning og 
be hand ling.

JU LIE KAL VE LAND
julie.kalveland@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

MÅ TEN KE AN NER LE DES: Når en rein drifts sa me med be last nings ska der opp sø ker lege kan man ikke gi råd om å bru ke 
tre nings stu dio og gå til fy sio te ra peut, for kla rer Anne Laj la Wes ter fjell Kal stad. Foto: Pri vat

«Samiske pasienter oppsøker 
sjelden helsevesenet»
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Lav grad av med be stem mel se i hel se fo re ta ke ne

En ny un der sø kel se vi ser at sy ke-
hus an sat te opp le ver lite rom for 
med be stem mel se i ar beids hver - 
da gen.

Ar beids forsk nings in sti tutt et (Afi) pre sen - 
ter te ny lig fun ne ne fra de res år li ge un der - 
sø kel se om med virk ning i ar beids li vet. Le ge-
for en in gen er blant opp drags gi ver ne sam-
men med Po li ti ets Fellesforbund, Fors ker for-
bun det, For bun det for Le del se og Tek nikk, 
SAFE og Le der ne.

– Med be stem mel se er sen tralt i den nor-
dis ke ar beids livs mo del len, og det er en bred 
enig het om at løs nin ge ne i de nor dis ke 
lan de ne har vært vik ti ge for ut vik lin gen av 
et godt ar beids liv. Man ge av våre med lem-
mer, spe si elt i sy ke hu se ne, opp le ver å ha fått 
mind re inn fly tel se i or ga ni se rin gen av virk-
som he ten og ut for min gen av tje nes te ne, 
sier Chris ti an Grims gaard, fore taks til lits-
valgt ved OUS og tid li ge re sen tral sty re med-
lem.

– And re yr kes grup per opp fatt er også at 
med be stem mel se og med virk ning svek kes  
i ar beids li vet og sam men har vi øns ket en 
grun di ge re kart leg ging av hvil ken vei norsk 
ar beids liv ut vik ler seg.

Be kym rings fullt i sy ke hu se ne
Med be stem mel ses ba ro me te ret 2017 vi ser  
at 43 pro sent opp le ver at ar beids li vet ut vik-
ler seg til å bli mer au to ri tært. 28 pro sent  
me ner ar beids li vet er uend ret og 18 pro sent 
vet ikke. Kun 12 pro sent tror ar beids li vet går 
i en mer de mo kra tisk ret ning. I hel se fo re - 

ta ke ne er an de len som me ner ar beids li vet 
går i en au to ri tær ret ning hele 47 pro sent.

– Det over ord ne de fun net i un der sø kel sen 
er at ar beids ta ker ne opp le ver at ar beids li vet 
ut vik ler seg i mer au to ri tær ret ning, og at 
med be stem mel sen svek kes. Den ne opp le vel-
sen er ster kest i stat lig sek tor, og i hel se fo re-
ta ke ne spe si elt, for kla rer Grims gaard.

Un der sø kel sen vi ser at an satt e i stat li ge 
virk som he ter har den høy es te gra den av 
stan dar di se ring og kon troll, og den la ves te 
gra den av med be stem mel se, sam men lig net 
med an satt e i pri vat og kom mu nal sek tor.  
I sta ten ut mer ker de an satt e i stats ak sje sel-
ska pe ne og hel se fo re ta ke ne seg mest med 
høy grad av kon troll og lav grad med be-
stem mel se.

– Re sul ta te ne be kref ter inn tryk ke ne som 
for mid les fra med lem me ne våre. Mang len de 
med virk ning er ett er vårt syn sær skilt be-
kym rings fullt i sy ke hu se ne, som er høy kom-
pe tan se virk som he ter. Mang len de med virk-
ning og en ga sje ment svek ker sy ke hu se nes 

mu lig het til å vi de re ut vik le tje nes te til bu det, 
sier Grims gaard.

På vir ker fag, til lit og kon flikt
Fors ker ne bak ba ro me te ret har også sett på 
til lit mel lom an satt e og le del se, og kon flikt-
ni vå. De fin ner blant an net at:

• An satt e i pri vat sek tor og i fyl kes kom - 
mu nal/kom mu nal sek tor opp le ver å ha 
stør re inn fly tel se på kva li tet i eget ar beid 
og kva li tet og ar beids me to der i virk som-
he ten, sam men lig net med an satt e i stat-
lig sek tor.

• Det er et la ve re nivå av til lit til alle le del-
ses ni vå ene blant an satt e som opp gir 
stan dar di se ring og kon troll som do mi ne-
ren de le del ses- og sty rings form. Det er et 
høy ere nivå av til lit blant ar beids ta ke re 
som opp gir med virk ning, sær lig til nær-
mes te le der.

• Den la ves te rap por ter te kon flikt fre kven-
sen er blant ar beids ta ke re som opp le ver 
en høy grad av med virk ning.

Med be stem mel ses ba ro me te ret 2017 er til-
gjen ge lig på Ar beids forsk nings in sti tutt ets 
nett si der: www.afi.no.

JU LIE KAL VE LAND
Julie.kalveland@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

LAV INN FLY TEL SE: An satt e i hel se fo re ta ke ne er blant de som opp le ver den høy es te gra den av stan dar di se ring og kon troll 
på ar beids plas sen. Foto: Thomas Bar stad Eck hoff/Le ge for en in gen

Chris ti an Grims gaard. Foto: Thomas Bar stad Eck hoff/ 
Le ge for en in gen

«Manglende medvirkning og 
engasjement svekker syke- 
husenes mulighet til å videre- 
utvikle tjenestetilbudet»  
                                    CHRISTIAN GRIMSGAARD
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Tar tak i fast le ge ord nin gens ut ford rin ger

2017 blir stå en de som året da fast-
le ge nes fane ble he vet høyt. Det har 
vært snak ket ty de lig om ut ford rin-
ge ne i fast le ge ord nin gen – nå skal 
ord føre til hand ling.

– Fast le ge ne har ikke for vane å rope høyt. 
Men det sis te året har vi gjort det. Me di e ne 
har lytt et, pa si en te ne støtt er oss, og nå har 
po li ti ker ne også be gynt å for stå at vi er på 
vei mot en til ta ken de fast le ge kri se, sier le der 
i All menn le ge fo re nin gen Tom Ole Øren.

Det tverr po li tis ke en ga sje men tet rundt 
fast le ge ord nin gen gir håp om at pa si en te ne 
kan gle de seg over en fast le ge ord ning som 
vil bli rus tet for frem ti den. Stor tin get har nå 
en stem mig be stemt at ord nin gen skal eva-
lu e res.

Tur né med stort en ga sje ment
For å få et best mu lig grunn lag for å ta tak  
i pro ble me ne rei ser All menn le ge fo re nin gen 
(Af) nå rundt til lo kal for en in ge ne for å drøf te 
fast le ge ord nin gens ut ford rin ger og mu li ge 
løs nin ger med med lem mer over hele lan det.

– Det er en kelt å stad fes te et pro blem. 
Van ske li ge re er det å finne løs nin ge ne, sier 
Øren.

– Vi har der for pri ori tert å dra ut og snakke 
med med lem me ne. Inn spil le ne vi får er helt 
nød ven di ge for at vi skal gjø re job ben vår 
som til lits valg te, un der stre ker han.

Sam men med en re pre sen tant fra Jus-  
og ar beids livs av de lin gen i Le ge for en in gen 
har Øren, og av og til hele sty ret, de sis te 
må ne de ne reist på kryss og tvers for å få 
gode inn spill og dis ku sjo ner med med lem-
mer fra uli ke ste der i hele lan det. Må let er  
å ha be søkt de fles te lo kal for en in gen og 
all menn le ge ut val ge ne i lø pet av vå ren.

Gode og klo ke inn spill fra med lem me ne
Øren for tel ler at med lem me nes til ba ke mel-
din ger og gode en ga sje ment er gull verdt.

– Som til lits valg te job ber vi for alle med-
lem mer og vi opp le ver et stort en ga sje ment 
blant med lem me ne når vi mø ter dem på 
de res egen are na. Fle re ste der har det vært 
fle re enn hund re til ste de på mø te ne, sier 
han

– Vi rei ser ut for å få be skre vet hvor dan 
fast le ge ne opp le ver si tua sjo nen slik at vi kan 
bru ke dett e i det vi de re ar bei det mot uli ke 
ak tø rer. Vi øns ker kon struk ti ve og klo ke 
inn spill til våre ut ford rin ger. Vi skal ikke 

lage løs nin ger ale ne, men vi skal fan ge opp 
alle gode inn spill, ikke minst i dis trik te ne, 
un der stre ker Tom Ole Øren

Han for tel ler at de øns ker mest mu lig 
fakta og et bre dest mu lig grunn lag for å ta 
dett e med i det vi de re ar bei det. Det gjel der 
både det som skal opp på Lands råds mø tet  
i Tøns berg i slutt en av ap ril, og det de tar 
med i de vi de re for hand lin ge ne.

– Både gras ro ta og Le ge for en in gen har 
sam me mål: Vi vil ska pe en fast le ge ord ning 
hvor både le ge ne og pa si en te ne blir iva re tatt 
på al ler bes te måte, sier Øren.

All menn le ge fo re nin gen har en rek ke for- 
 slag som de vil ta med til po li ti ker nes bord, 
løs nin ger de har kom met frem til ved å lytt e 
til med lem me ne.

– Det er de som vet hvor sko en tryk ker, 
un der stre ker han.

Tre ho ved ut ford rin ger
– Fast le ge ord nin gen tren ger en mar kert 
for ny el se, og vi har tre sto re ho ved ut ford rin-
ger som vi vil føl ge opp vi de re, sier Tom Ole 
Øren.

Det gjel der re krutt e rings svikt og kol le ga er 
som slutt er i prak sis, det gjel der øken de 
ar beids be last ning og det gjel der for dår li ge 
ram me be tin gel ser.

Fast le ge ne opp le ver øken de ar beids be last-

ning og til ta ken de over fø ring av ar beid fra 
and re hel se ak tø rer, blant an net et øken de 
an tall kon trol ler av pa si en ter som tid li ge re 
ble ut ført på sy ke hu se ne. Sam hand lings - 
re for men og fast le ge for skrif ten har også  
gitt økt ar beids byr de.

– Pa si en te ne våre for tje ner at vi har til-
strek ke lig tid til å føl ge opp hver en kelt på 
en skik ke lig måte. Det er fak tisk det som er 
gul let i ord nin gen, og dett e må vi for ed le, 
sier Øren.

Når det gjel der ram me be tin gel se ne er  
det først og fremst øken de drifts ut gif ter 
som ska per ut ford rin ger.

– Fi nan si e rin gen må dekke våre kost na der 
bed re og gi bed re for ut sig bar het for yng re 
kol le g er som vil be gyn ne i fast le ge prak sis, 
me ner Øren.

– Vi er der for til freds med at det plan leg-
ges en ny inn tekts- og kost nads un der sø kel se 
(IKU). Sta tis tisk sen tral by rå vil stå for sel ve 
un der sø kel sen som er et fel les pro sjekt 
mel lom Hel se- og om sorgs de par te men tet 
(HOD), KS, Le ge for en in gen og RHF-ene. Vi 
hå per un der sø kel sen vil være klar til årets 
normaltarifforhandlinger, sier han.

LISE B. JOHANNESSEN
lise.berit.johanenssen@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

LYT TER TIL MED LEM ME NE: Tom Ole Øren er glad for inn spill og gode for slag for å møte ut ford rin ge ne i fast le ge ord nin ge n. 
Foto: Lise B. Johannessen
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Vik tig sig nal fra Stor tin get  
om me di siner ut dan nin gen

Stor tin get ber re gje rin gen øke an tall  
stu die plas ser i me di sin og ut re de hvor-
dan me di sin stu den te ne kan sik res økt 
prak sis i pri mær hel se tje nes ten.

Dett e ble klart ett er at Hel se- og om sorgs - 
ko mi te en på Stor tin get avga sin inn stil ling 
om stats bud sjett et for nes te år. Stor tings fler-
tal let ber også re gje rin gen vur de re å øke 
an tall stu die ste der for me di sin. Stor tin get 
øns ker en vur de ring av dett e i stats bud sjet-
tet for 2019.

– Dett e er et vik tig steg på vei en for å rus te 
pri mær hel se tje nes ten for frem ti den. I dag 
ut dan nes nes ten halv par ten av nors ke me di-
sin stu den ter i ut lan det. Dis se får li ten el ler 
in gen er fa ring med pri mær hel se tje nes ten. 
Norge bør ta stør re an svar for å dekke eget 
lege be hov, slik at fle re av le ge ne som ut dan-
nes også sø ker seg til kom mu ne ne, sier 
pre si dent Ma rit Her man sen.

Vik tig sig nal til re gje rin gen
Det er ko mi te ens med lem mer fra Ar bei der-
par ti et, Sen ter par ti et, So sia lis tisk Venst re-
par ti og Kris te lig Folkeparti som har dan net 
fler tall for for slage ne. Her man sen be røm-
mer par ti ene for å ha fun net løs nin ger 
sam men som re gje rin gen må frem me for 
Stor tin get.

– Di men sjo ne rin gen av spe sia list- og  
me di siner ut dan nin gen i Norge be tyr mye 

for ka pa si tet og kva li tet i hel se tje nes ten. For 
å nå nød ven dig an tall stu die plas ser i Norge,  
bør det opp rett es mi ni mum 40 nye stu die-
plas ser for me di sin år lig. Ti den er mo den  
for å ut re de en sam ar beids mo dell mel lom 
Uni ver si te tet i Bergen og Uni ver si tets sy ke-
hu set i Stavanger for å nå må let, po eng te rer 
Her man sen.

Ny valgt le der i Norsk me di sin stu dent- 
 for en ing In ger Heim dal er svært for nøyd 
med dett e vik ti ge sig na let fra Stor tin get.

– Vi skal jobbe for dis se sa ke ne opp mot 
stats bud sjett et i 2019, sier hun.

– I til legg er det vik tig at po li ti ker ne også 
øker an tall LIS1-stil lin ger. Her er det en flas ke-
hals som for hind rer le ger i å be gyn ne i et 
spe sia li se rings løp. Dett e er en lite frem tids-
rett et po li tikk når vi vet at Norge har et øken-
de spe sia list be hov, un der stre ker Heim dal.

Me di sin stu den te nes le der sy nes også  
det er gle de lig at det er po li tisk vil je for at 
mer av me di sin erut dan nin gen skal fore gå  
i pri mær hel se tje nes ten.

– Kom mu ne ne er vik ti ge læ rings are na er 
som per dags dato er lite ut nytt et i ut dan-
nin gen. Som stu den ter må vi lære der vi skal 
være. I til legg er det vik tig at de av oss som 
stu de rer i ut lan det – og som Norge er helt 
av hen gi ge av – også får en god inn fø ring til 
det nors ke hel se ve se net, sier hun.

MAT TIS DAHL ÅMOTS BAK KEN
mattis.dahl.amotsbakken@legeforeningen.no
Samfunnspolitisk avdeling

PO SI TIVT: Det er gle de lig at det er po li tisk vil je for at mer av ut dan nin gen skal fore gå i pri mær hel se tje nes ten.  
Foto: Colorbox
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