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Vi er på god vei inn i neste smitte-
bølge, og hvem skulle for ett år 

siden trodd at 2020 skulle bli et slikt 
«Pestens år». Smittevern er blitt det 
hverdagen dreier seg om, og svært mye 
vi har tatt for gitt av personlig frihet er 
ikke opp til oss lenger – i denne perio-
den. Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, 
og det er krevende for alle. Belastningen 
for samfunnet er så stor at vi alle ser at 
dette allerede har gjort stor og varig 
skade; det vil ikke bare være å starte 
hjulene igjen. Bildene fra Gardermoen 
som viser folketomme arealer – 20 
millioner færre reisende i 2020 – er et 
bilde på det hele. Avinor stenger ned 
og har anslått at tilstanden vil vare 
gjennom 2021, kanskje normalitet er 
oppnådd i 23/24? Dette er ett segment 
av samfunnet, og bare her har mange 
mistet sitt arbeid – slik er det da videre 
sektor for sektor. Arbeidsløshet skaper 
u-helse og regningen vil bli høy. For et 
år siden ante vi ingenting – og planla 
sommerferien, familiebegivenheter, 
kurs og andre aktiviteter bare med et 
hensyn til hva som passet best inn i de 
øvrige planer. Nå har vi nye erfaringer 
og tenker avstand, antall, håndvask og 
munnbind – vi oppdateres ukentlig på 
smittetall, R-tallet, karanteneregler og 
hvor mange som kan samles under 
samme tak. Man føler seg nå skitten  
på hendene bare spriten har tørket på 
huden.

I samfunnet stiger frustrasjonen 
over tiltakene og debatten går – likevel 
må det kunne sies at lojaliteten overfor 
bestemmelsene er god i det norske 

samfunnet, dugnadsånden bekreftes. 
Det hjelper at vår økonomi er god og at 
dermed støtteordninger kan komme  
på plass. Pandemien har medført at 
arbeidsledigheten gikk fra «historisk 
lav» til «den høyeste i etterkrigstiden», 
og på ett tidspunkt ble det antatt at 
unntakstilstanden kostet landet 22 
milliarder kroner hver måned. Uansett 
oljefondsmilliarder – dette er kostbart. 

Vi koster på oss dette, fordi eldre og 
enkelte andre utsatte grupper viste seg 
å tåle Corona-viruset dårlig, ble raskt 
så syke at de ikke bare måtte hospitali-
seres, men ofte også måtte intensiv-
behandles; Covid-19 viste seg å ha en 
høy dødelighet. Før første bølge nådde 
oss, så vi hvordan helsevesenet i flere 
europeiske land knelte under denne 
nye utfordringen og det var bare om å 
gjøre å IKKE komme i den situasjonen. 
Intensivkapasiteten ved foretakene er 
redusert til «det nødvendige» under 
normale omstendigheter – og til tross 
for at dette har vært påpekt fra vår side 
som en åpenbar og farlig svakhet - har 
man ikke blitt hørt. I en krise som 
dette må man da rydde plass for denne 
nye, ukjent store pasientgruppen ved å 
sette det meste annet på vent. Uholdbart 
selvsagt – og man måtte derfor gjøre 
hva man kunne, for ikke å komme i den 
situasjonen man så i enkelte europeiske 
land hvor ikke lenger engang Covid- 
syke kunne få en respirator om de trengte 
det! Det er ikke etterpåklokskap fra vår 
side å si at dette er ett scenario man 
har hatt i tankene når det kjøres på 
«små marginer» både når det gjelder 

personell og materiell i sykehusenes 
intensivavdelinger. Dette er vi vel kjent 
med, ettersom intensivkapasiteten er 
en av de grunner vi regelmessig har for 
strykninger av operasjonspasienter. Ja, 
det koster – men dette har kostet svært 
mye mer! 

Det må være lov å ha forventninger til 
at det trekkes lærdom av de erfaringer 
vi nettopp har gjort oss. At nye syke-
husbygg planlegges for små, har vi 
kritisert det siste 10-året – en pandemi 
viser bare på nok en måte at sykehus 
må være forberedt på det ekstraordi-
nære – ikke regne med at det uventede 
ikke skjer. Det må være ekstra areal og 
lagt til rette for isolering; utviklingen 
av antibiotika-resistens alene krever 
dette, og epidemier er ikke lenger noe 
som ikke når våre kyster. Tar man inn 
over seg slike fakta, må man også koste 
på seg å fylle arealene med mer 
 materiell og personell. 

Smittevernutstyr er en del av enhver 
kriseberedskap i et helseforetak – det 
viste seg også å være mangelvare som 
følge av nedtrimmede lagre. Den tabben 
bør jo ikke gjentas. Lagerbeholdningen 
er bedre, men etterspørselen har jo 
medført at mye er mangelvare fortsatt 
– og oppbevares innelåst, fordi det nå 
finnes et «svart marked» for – munn-
bind! DET ville heller ingen trodd for 
ett år siden. 

Skulle man holde seg med en egen- 
produksjon av visse nødvendigheter 
som dette, og en viss produksjon viktige 
medisiner det viser seg å være vanskelig 
å få tak i ved neste pandemi?  •
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Av Overlegeforeningens leder Anne-Karin Rime››

SPALTEN TIL
OF-LEDER

Samfunnet stenges nå igjen ned i 
ulik grad i de forskjellige helse-

regionene, mens alle sykehusene fort-
satt driver for full maskin med høye 
belegg og stor aktivitet på poliklinikk-
ene. 

Hvilke tiltak som er fornuftige blir 
utfordret både av myndighetsnivåer og 
av fagfolk. Vi skal, og må tåle, at anbe-
falte tiltak blir utfordret, også under 
pandemien. Vi, som akademikere, må 
holde ytringsfriheten høyt samtidig 
som vi oppfordrer folk til å følge til-
takene til regjeringen. Det vi vet med 
sikkerhet, er at å holde avstand og 
vaske hender virker godt. Alt annet  
er det viktig å få mer kunnskap om. 
Bruken av munnbind har det også vært 
mye diskusjon om i mange fora. Mange 
undrer seg over at det ikke brukes 
munnbind generelt på sykehus, mens 
det er påbudt i butikker, i restauranter 
og i kollektivtrafikken, når du ikke  
kan holde meter´n.

Om treningssentrene bør holdes 
åpent eller ikke har vært en annen 
diskusjon, hvor også leger og myndig-
hetene kan ha ulike meninger. Det er 
viktig at disse kommer frem og at vi 
stimulerer til videre forskning som kan 
gi svar. Det samme gjelder ved stenging 
av skoler, breddeidrett og kulturlivet. 

Hvilke omkostninger de ulike ned-
stengingene har, spesielt for ungdom 
og enslige, og hva som er riktig nivå av 
nedstenging, er det ingen av oss som 
vet idag. Vi må ha mer kunnskap for  
å sikre at tiltakene blir mest mulig 
målrettet. 

Når vaksinen kommer, er ett annet 
ubesvart spørsmål denne høsten. I 
rekordfart har flere vaksiner kommet 
til siste del av testingen. Resultatene er 
lovende for at vi på nyåret kan ha en 
vaksine som er trygg og effektiv. Spørs-
målet er hvem skal få vaksinen først, og 
FHI sitt ekspertutvalg kom denne uken 
med sin anbefaling: De eldre og de 

med risikofaktorer skal få vaksinen før 
helse personell. Det har allerede kommet 
flere reaksjoner på at dette avviker fra 
normal praksis og jeg vil tro det vil bli 
mange diskusjoner i ulike fora før dette 
bestemmes. Vi som er leger, vil nok 
også ha ulike meninger. Derfor er det 
viktig at vi har takhøyde oss imellom 
til å akseptere ulike synspunkt, og at  
vi alle bidrar til en god diskusjon som 
kan opplyse de som skal ta denne 
 viktige beslutningen.

Årets lønnsforhandlinger ble 
gjennom ført i november. Overlegene 
skulle ha forhandlet lønn og tekst 
 lokalt, men dette ble utsatt til våren 
2021. Lønnsoppgjøret ble derfor i sin 
helhet avsluttet sentralt. Det viktigste 
vi fikk endret i overenskomsten (A2), 
er at overlegene nå har rett til 10 dager 
med kurs i året og at de med doktor-
grad får dette tillegget selv om de ikke 
driver med aktiv forskning. 

Når dette skrives kan det se ut som 
smittetallene igjen flater ut, men vi har 
ikke sett noen tydelig nedgang ennå, 
og jeg håper inderlig at tiltakene hver 

enkelt av oss følger gjør at vi 
kan få en god  adventstid og 

en fredelig jul. •  

Ordet «balansekunst» brukes oftest om situasjoner der små nyanser gir store utslag og  
det er motstridende interesser. Ulike hensyn må avveies med fintfølelse for at resultatet skal 
bli riktig og rettferdig. I dette året med pandemi er det utrolig viktig å beherske denne kunsten, 
spesielt for myndighetene som skal få befolkningen med på inngripende tiltak i hverdagen 
som ikke alltid er lette å forstå.

Balansekunst

Det lille lyset

Det lille lyset,
ditt eget brennende sinn,

blender deg:
Den som går

med løkt i mørket,
Han ser ikke stjernene

Hans Børli



Stilling ledig:

Generalsekretær
 Stillingen som generalsekretær vil nå bli lyst ut med søknadsfrist 17. januar 2021. 

Geir Riise som har vært general-
sekretær siden 1. mars 2009 går 

av med pensjon etter landsstyremøtet  
i juni 2021. Overlegen har 
vært i kontakt med Geir for 
å få noen kommentarer i  
anledning av at stillingen 
nå lyses ut. 

Hva er dine kommentarer 
om det å være generalsekre-
tær i Legeforeningen? 
Stillingen som general-
sekretær er en spennende 
og meningsfull jobb for den 
som liker kombinasjonen 
av ledelse, organisasjon, politikk, fag, 
økonomi og nettverksarbeid. General-
sekretæren leder et kompetent sekre-
tariat som både kan mye og inspirerer. 
Det er mye spisskompetanse i sekreta-
riatet og blant tillitsvalgte. Vi har over 
5000 verv i foreningen og er represen-
tert i alle deler av helsetjenesten. Det 
er en stilling som det er lett å fram-
snakke. 

Jeg kan med hånden på hjertet si at 
jeg ikke har kjedet meg en eneste dag. 
Alltid noe å lære. Alltid en viktig sak å 
jobbe med. I min periode som general-
sekretær har medlemstallet i foreningen 
vokst fra 26.500 til nå 37.500. Legefor-
eningen er en sterk profesjonsforening 
for alle leger og vi har maktet å beholde 
og utvikle vår posisjon. Ingen annen 
legeforening i hele verden har en så 
sterk stilling målt i andelen yrkesaktive 
leger som medlem. Det har vært moro 
å være en del av det store teamet som 
Legeforeningen er.

Jeg ble av Overlegen spurt da jeg 
tiltrådte i 2009 hva jeg mente tiltalte 
meg mest ved stillingen. Jeg vektla 

Legeforeningen som en viktig samfunns- 
aktør med kompetente medarbeidere 
og som har et godt omdømme i befolk-
ningen. Og jeg har ikke blitt skuffet. 
Flinke og dedikerte mennesker har jeg 
også møtt og samarbeidet med blant 
foreningens tillitsvalgte og medlemmer. 
Stillingen er et unikt utkikkspunkt for 
alt som rører seg i helsetjenesten.

Generalsekretæren har mye samar-
beid inn mot presidenten og sentral-
styret. Saksforberedelse til sentral-
styret og landsstyret med oppfølging 
- er en naturlig og viktig del av jobben. 
Tillitsvalgte og sekretariat må og skal 
trekke i samme enden av tauet, og det 
har vi fått til.

Jeg vil sterkt anbefale alle interesserte 
å vurdere stillingen. Kanskje den mest 

spennende jobben en lege kan ha, fordi 
stillingen gir så mange muligheter, er 
nå min mening. Legeforeningen gjør 
en forskjell. Legeforeningen skal alltid 
være der for våre medlemmer. Lege-
foreningen er viktig for en bedre helse-
tjeneste for alle - med god kvalitet og 
pasientsikkerhet. Legens tilfredshet og 
arbeidssituasjon betyr mye for behand-
lingskvaliteten. Også derfor behøves 
en sterk forening for alle leger.

Det er mye jeg kunne ha gått inn på 
om hva vi har fått til sammen disse  
årene. Det vil jeg vente med til nærmere 
det tidspunkt jeg skal slutte. General-
sekretærstillingen har på mange måter 
med alle deler av legelivet å gjøre. 
Derfor også er stillingen interessant, 
avslutter Geir Riise.   

OVERLEGEN 4-2020 5

Annonsen er publisert ut med  
henvisningsannonser i de 

store mediene,  
på Legejobber, finn.no, etc.

Annonsen publiseres i 
Tidsskriftets utgave 15.12.



Fragmin Pfizer
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 500 IU anti-Xa/ml og  25 000 IU anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: 
Dalteparinnatrium (anti-faktor Xa) 12 500 IU, resp. 25 000 IU, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker til 
1 ml. Uten konserveringsmiddel.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 000 IU anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparinnatrium (anti-faktor Xa) 
10 000 IU, benzylalkohol, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. med konserveringsmiddel. Indikasjoner: 
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose 
og lungeemboli når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse 
og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos 
pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) og som er immobilisert pga. akutte 
medisinske tilstander, som f.eks. ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av 
symptomgivende VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter. Dosering: 
Tromboseprofylakse ved kirurgi: Ved generell kirurgi med risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 
2500 IU s.c. 1-2 timer før operasjonen og deretter 2500 IU s.c. hver morgen. Behandlingen fortsetter til 
pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller lenger. Ved kirurgi med høy risiko for tromboemboliske 
komplikasjoner: 5000 IU s.c. kvelden før operasjon og deretter 5000 IU s.c. hver kveld. Behandlingen 
fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis i 5-7 døgn eller lenger. Alternativt gis 2500 IU s.c. 1-2 
timer før operasjonen og 2500 IU s.c. 8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IU s.c. hver morgen. 
Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi: 5000 IU s.c. kvelden før operasjonen og deretter 5000 IU s.c. hver 
kveld. Behandlingen fortsetter i 5 uker. Alternativt gis 2500 IU s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 
IU s.c. 8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IU s.c. hver morgen i 5 uker. Behandling av akutt 
dyp venetrombose: Doseringen er individuell. Kan administreres s.c. enten som 1 daglig injeksjon, eller 
som 2 daglige injeksjoner. Administrering 1 gang daglig: Følgende initiale doseringer anbefales: 200 
IU/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig. Maks. s.c. dose (maks. engangsdose) bør ikke overstige 18000 
IU. Monitorering av antikoagulant effekt er ikke nødvendig. Tabell 1. Følgende vektintervall anbefales:  
Vekt (kg):    Dose (IE)    
46-56    10 000 (0,4 ml sprøyte)   
57-68    12 500 (0,5 ml sprøyte)
69-82    15 000 (0,6 ml sprøyte)
83-90    18 000 (0,72 ml sprøyte)
>90 kg:    Se Spesielle pasientgrupper, Overvektige. 
Administrering 2 ganger daglig: For pasienter med komplisert trombosesykdom eller økt blødningsrisiko, 
kan doseringen 100 IU/kg 2 ganger daglig s.c. gis. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke 
nødvendig, men ved behov kan aktiviteten følges med funksjonelle metoder for anti-Xa. Etter s.c. 
administrering nås Cmax etter 3-4 timer. Da bør første måling av plasmanivå gjøres. Plasmanivået etter 
dosering 2 ganger daglig bør ligge mellom 0,5-1 IU anti-Xa/ml. Ev. behandling med vitamin K-antagonister 
startes samtidig som en starter behandling med Fragmin. Behandling med Fragmin bør fortsette i minst 5 
døgn, eller inntil nivåene av protrombinkompleksets faktorer (F II, F VII, F IX, F X) har sunket til terapeutisk 
nivå. Det er liten klinisk erfaring med behandling av alvorlige, proksimale tromboser. Behandling 
av lungeemboli: Fragmin administreres s.c. 1 eller 2 ganger daglig som angitt for behandling av dyp 
venetrombose. Ved dosering 2 ganger daglig gis 100-120 IU/kg kroppsvekt hver 12. time. Ved valg av 
dose og administreringsmåte tas det hensyn til tilstandens alvorlighetsgrad og eventuelle risikofaktorer 
for blødning. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, se for øvrig behandling av akutt 
venetrombose. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon: Ved kronisk nyresvikt, pasienter 
uten kjent blødningsrisiko: Hemodialyse og hemofiltrasjon i inntil 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 5000 
IU, eller tilsvarende dosering som ved varighet over 4 timer. Hemodialyse og hemofiltrasjon i >4 timer: 
I.v. bolusinjeksjon av 30-40 IU/kg kroppsvekt, deretter 10-15 IU/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivået 
bør ligge i intervallet 0,5-1 IU anti-Xa/ml. Ved akutt nyresvikt, pasienter med stor blødningsrisiko: I.v. 
bolusinjeksjon av 5-10 IU/kg kroppsvekt, deretter 4-5 IU/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivåer må 
ligge i intervallet 0,2-0,4 IU anti-Xa/ml. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten 
Q-takk: 120 IU/kg kroppsvekt gis s.c. 2 ganger i døgnet (maks. 10 000 IU 2 ganger i døgnet) til pasienter 
som oppfyller følgende kriterier: Ustabil angina pectoris eller vedvarende brystsmerter ledsaget av EKG-
forandringer i form av forbigående eller vedvarende ST-senkninger (0,1 mV eller mer) og T-takkinversjon 
(0,1 mV eller mer) i minst 2 tilgrensende avledninger uten at det foreligger patologiske Q-takk i de samme 
avledningene. Vanlig behandlingstid er 6 dager. Lengre behandlingsperiode må vurderes individuelt. For 
pasienter som har hatt stigning av troponin T eller I og som venter på revaskularisering, kan Fragmin gis 
frem til dagen for det invasive inngrepet (PTCA eller CABG), men ikke utover 45 dager. Etter en initial 
stabilisering på 5-7 dager, med dosen 120 IU/kg 2 ganger daglig, gis en fast dose på 5000 IU (kvinner 
≤80 kg og menn ≤70 kg) eller 7500 IU (kvinner ≥80 kg og menn ≥70 kg) 2 ganger daglig. Fragmin bør gis 
i tillegg til standardbehandling av ustabil angina pectoris (f.eks. lavdose acetylsalisylsyre, betablokkere 
og nitrater). Tromboseprofylakse til pasienter som er immobilisert pga. akutt sykdom: 5000 IU gis 
s.c. 1 gang daglig inntil pasienten er oppegående, maks. 14 dager. Behandling av symptomgivende 
VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter: 1. måned: 200 IU/kg 
kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig de første 30 dagene. Den totale dosen bør ikke overstige 18 000 IU (se 
tabell 1). 2.-6. måned: 150 IU/kg bør gis s.c. 1 gang daglig ved bruk av forhåndsfylte engangssprøyter 
(se tabell 2). Pasienter med kjemoterapiindusert trombocytopeni: Ved blodplatetall <50 000/μl, bør 
behandlingen avbrytes inntil blodplatetallet er >50 000/μl. Ved blodplatetall 50 000-100 000/μl, 
reduseres dosen med 17-33% avhengig av pasientens vekt (se tabell 2). Ved blodplatetall ≥100 000/
μl, bør full dosering gjenopptas. Tabell 2. Dosereduksjon ved trombocytopeni (50 000-100 000/μl): 
Vekt (kg) Dose (IE)  Redusert dose (IE) Gjennomsnittlig dosereduksjon (%)  
 ≤56 7500   5000 33
57-68 10 000   7500 25
69-82 12 500   10 000 20
83-98 15 000   12 500 17
≥99 18 000   15 000 17
Nyresvikt: Ved kreatininnivå >3 ganger øvre normalområde, bør dosen tilpasses for å opprettholde et 
terapeutisk nivå av anti-Xa på 1 IU/ml (0,5-1,5 IU/ml) målt 4-6 timer etter injeksjon. Dersom anti-Xa-nivået 
er utenfor det terapeutiske området bør dosen justeres til nærmeste engangssprøyte og anti-Xa-målinger 
bør gjentas etter 3-4 nye doser. Dosejusteringen gjentas til det terapeutiske nivået av anti-Xa nås. Spesielle 
pasientgrupper:  Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt): Ved bruk av doser på ≥10 000 IU og 
ved behandling >3 dager, bør anti-Xa-nivåene overvåkes. Barn: Ingen doseringsanbefaling kan gis. Det bør 
vurderes å foreta måling av maks. anti-Xa-nivå ca. 4 timer etter dosering. For terapeutisk behandling med 
dosering én gang daglig skal maks. anti-Xa-nivå generelt ligge mellom 0,5-1 IU/ml. Ved tilfeller av lav og 
varierende fysiologisk nyrefunksjon, som hos nyfødte, se Fordeling under Egenskaper, må det sikres nøye 
kontroll av anti-Xa-nivå. For profylaktisk behandling skal anti-Xa-nivå generelt vedlikeholdes ved 0,2-0,4 
IU/ml. Overvektige: Ved profylaktisk behandling mot VTE bør det gis høyrisikodoser med Fragmin, 5000-
7500 IU daglig. Ved behandling av VTE/lungeemboli er det begrenset erfaring med dosering 200 IU/kg hos 
pasienter med normal nyrefunksjon med en kroppsvekt opp til 190 kg. Ingen tilgjengelige data fra 
pasienter >190 kg. For pasienter >90 kg bør det brukes en kombinasjon av ferdigfylte sprøyter som er 
tilpasset den totale dosen pasienten trenger. Tilberedning/Håndtering: Fragmin injeksjonsvæske er 
blandbar med isoton natriumklorid og isoton glukose. Blandbarhet med andre oppløsninger er ikke 
undersøkt. Skal ikke blandes med andre legemidler. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
innholdsstoffene eller andre lavmolekylære hepariner og/eller heparin, f.eks. tidligere bekreftet eller 
mistanke om immunologisk mediert heparinindusert trombocytopeni (type II). Akutt gastroduodenal ulcus 
og hjerneblødning, eller andre aktive blødninger. Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser. Akutt eller subakutt 
septisk endokarditt. Skader og operasjoner i sentralnervesystemet, øyet og øret. Ved behandling av akutt 
dyp venetrombose, lungeemboli og ustabil koronararteriesykdom, der pasientene samtidig får behandling 
med høye doser Fragmin, er spinal- og epiduralanestesi kontraindisert pga. økt fare for blødning. Positivt 
eller ukjent resultat av in vitro-test for trombocyttantistoff i nærvær av dalteparin eller andre 
lavmolekylære hepariner og/eller heparin. Epiduralanestesi ved fødsel er absolutt kontraindisert hos 
kvinner som blir behandlet med høydose antikoagulantia. Injeksjonsvæsken som inneholder benzylalkohol 
må ikke brukes hos premature eller nyfødte babyer. Forsiktighetsregler:  Ved bruk av spinal-/
epiduralanestesi eller spinalpunksjon er det risiko for at pasienter som er antikoagulert eller som 
planlegges antikoagulert med lavmolekylære hepariner eller heparin for å forhindre tromboemboliske 
komplikasjoner kan utvikle spinalt eller epiduralt hematom. Tilstanden kan føre til langtids- eller 
permanent paralyse. Risikoen øker ved bruk av inneliggende epiduralkateter for administrering av 
analgetika eller ved samtidig inntak av legemidler som påvirker hemostasen, som f.eks. NSAID, 
platehemmere eller andre antikoagulantia. Risikoen ser også ut til å øke ved traumatisk eller gjentatt 
epidural- eller spinalpunksjon. Innsetting eller fjerning av epidural-/spinalkateter bør først skje 10-12 timer 

etter administrering av dalteparin for tromboseprofylakse, og etter minst 24 timer hos personer som får 
høyere dalteparindoser (f.eks. 100-120 IU/kg hver 12. time eller 200 IU/kg én gang daglig). Ved 
administrerering av antikoagulasjon i forbindelse med epidural- eller spinalanestesi, skal det utvises 
særskilt oppmerksomhet og foretas hyppig overvåkning for å se etter tegn eller symptomer på nevrologisk 
svekkelse, f.eks. ryggsmerter, sensorisk eller motorisk svikt (nummenhet og svakhet i benene) samt tarm- 
eller blæredysfunksjon. Sykepleiere bør være trent til å fange opp slike tegn og symptomer. Pasienten bør 
instrueres om umiddelbart å informere sykepleier/lege ved ovennevnte tegn/symptomer. Ved mistanke 
om tegn/symptomer på epiduralt eller spinalt hematom vil rask diagnose og behandling kunne omfatte 
ryggmargsdekompresjon. Legen må vurdere potensiell nytte mot risiko før spinal-/epiduralanestesi gis til 
pasienter som er antikoagulert for tromboseprofylakse. Sikkerhet og effekt ved bruk av Fragmin i 
forebygging av klaffetrombose hos pasienter med kunstige hjerteklaffer er ikke klarlagt. Profylaktiske 
doser Fragmin er ikke tilstrekkelig for å forhindre klaffetrombose hos pasienter med kunstige hjerteklaffer 
og anbefales ikke brukt til dette formålet. Forsiktighet anbefales i forbindelse med trombocytopeni og 
blodplatefunksjonsforstyrrelser, alvorlig lever- og nyreinsuffisiens, ukontrollert hypertensjon, hypertensiv 
eller diabetesretinopati. Forsiktighet bør også utvises ved høydosebehandling (f.eks. ved behandling av 
akutt dyp venetrombose, lungeemboli og ustabil koronararteriesykdom) hos nyopererte pasienter og 
andre tilstander som medfører mistanke om forhøyet blødningsrisiko, f.eks. perinatalt. Forsiktighet skal 
utvises ved bruk av høye doser hos nylig opererte pasienter pga. risiko for systemisk blødning. Etter at 
behandling er initiert skal pasienten kontrolleres nøye for blødningskomplikasjoner. Det kan gjøres ved 
jevnlig fysisk undersøkelse av pasient, nøye observasjon av kirurgisk innlagt dren og regelmessige målinger 
av hemoglobin- og anti-Xa-nivå. Klinisk erfaring med Fragmin ved lungeemboli med allmenn 
sirkulasjonsforstyrrelse, lavt blodtrykk og sjokk mangler. Hepariner kan undertrykke sekresjon av 
aldosteron fra binyrene, som igjen kan føre til hyperkalemi, spesielt hos pasienter som har diabetes 
mellitus, kronisk nyresvikt, tidligere har hatt metabolsk acidose, økt kalium i plasma eller tar 
kaliumsparende legemidler. Risiko for hyperkalemi synes å øke med behandlingslengden, men er vanligvis 
reversibel. Risikopasienter bør måle kaliumnivå i plasma før oppstart av behandling med hepariner og 
kontrolleres regelmessig, spesielt hvis behandlingen varer i >7 dager. Det er anbefalt å bestemme antall 
trombocytter før behandlingsstart og jevnlig under behandling. Generell kontroll av den antikoagulerende 
effekten bør vurderes for spesifikke pasientgrupper slik som hos barn, pasienter med nyresvikt, eller hos 
veldig tynne eller sykelig overvektige, gravide eller ved økt risiko for blødning eller retrombose. Risiko for 
antistoffmediert heparinindusert trombocytopeni er til stede. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis 
mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det anbefales derfor å bestemme antall trombocytter før og 
jevnlig under behandlingen. I løpet av behandlingstiden bør det utvises forsiktighet ved rask utvikling av 
trombocytopeni og alvorlig trombocytopeni (<100 000/μl). Koagulasjonstiden, målt som APTT, og 
hemningen av trombin påvirkes bare i liten grad. For monitorering av effekt anbefales måling av anti-Xa. 
Pasienter som får kronisk hemodialyse med Fragmin trenger normalt bare noen få dosejusteringer og 
dermed noen få undersøkelser av anti-Xa-nivåene. Pasienter som får akutt hemodialyse har et smalere 
terapeutisk doseringsområde og bør få omfattende monitorering av anti-Xa-nivåene. Den biologiske 
aktiviteten til forskjellige lavmolekylære hepariner, ufraksjonert heparin eller syntetiske polysakkarider 
kan ikke uttrykkes i en prøve som gir en enkel sammenligning av dose mellom de forskjellige preparatene. 
Det er derfor viktig at retningslinjene for bruk av hvert enkelt produkt følges. Hvis et myokardinfarkt 
oppstår hos pasienter med ustabil koronararteriesykdom (ustabil angina og hjerteinfarkt uten Q-takk), kan 
trombolytisk behandling være nødvendig. Det betyr ikke nødvendigvis at Fragmin må seponeres, men 
kombinasjonen kan gi risiko for blødning. Eldre (særlig ≥80 år) kan ha økt risiko for komplikasjoner med 
blødninger innenfor terapeutisk doseringsområde. Nøye klinisk overvåkning anbefales. Det er begrenset 
erfaring mhp. sikkerhet og effekt hos barn. Ved bruk hos barn skal anti-Xa-nivå kontrolleres. Administrering 
av legemidler som inneholder benzylalkohol til premature nyfødte er assosiert med fatalt «gasping 
syndrom». Benzylalkohol kan gi toksiske reaksjoner og anafylaktoide reaksjoner hos spedbarn og barn opp 
til 3 år. Må ikke administreres i.m. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om 
relevante interaksjoner, se B01A B04. Samtidig behandling med preparater som har effekt på hemostase, 
som blodplatehemmere, NSAID, GP IIb/IIIa-hemmere, vitamin K-antagonister, trombolytiske legemidler og 
dekstran kan øke den antikoagulerende effekten av Fragmin. Spesiell forsiktighet bør utvises når dalteparin 
gis samtidig som NSAID eller høydose acetylsalisylsyre hos pasienter med nyresvikt, da disse i 
smertestillende/anti-inflammatoriske doser reduserer produksjon av vasodilatoriske prostaglandiner og 
derved renal blodstrøm og renal ekskresjon. Fragmin kan likevel kombineres med lavdose acetylsalisylsyre 
(75-160 mg) hos pasienter med ustabil koronararteriesykdom. Det er vist interaksjoner mellom heparin og 
i.v. nitroglyserin, høye doser penicillin, sulfinpyrazon, probenecid, etakrynsyre, cytostatika, kinin, 
antihistaminer, digitalis, tetrasykliner, askorbinsyre og røyking av tobakk. Interaksjon kan derfor ikke 
utelukkes med dalteparin. Pga. risiko for hematom skal i.m. injeksjon av andre legemidler unngås ved 
dalteparindoser >5000 IU i løpet av 24 timer. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Dalteparin går 
ikke over i placenta. Data på gravide indikerer ingen misdannende eller føto-/neonatal toksisitet. Kan 
benyttes under graviditet. Da benzylalkohol kan passere over i placenta, bør Fragmin uten 
konserveringsmiddel brukes under graviditet. Forsiktighet anbefales ved økt risiko for blødninger, f.eks. 
hos perinatale kvinner Amming: Små mengder med dalteparinnatrium går over i brystmelk. Hittil har 
studier vist anti-Xa-nivå på 2-8% av plasmanivå i brystmelk. Det er lite trolig at det oppstår en 
antikoagulerende effekt hos spedbarn. Risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Fordelene av 
amming for barnet må avveies mot fordelene av behandling for moren. Fertilitet: Det foreligger ingen 
dokumentasjon på at fertiliteten påvirkes. Bivirkninger:  Ca. 3% av profylaksebehandlede pasienter 
rapporterte bivirkninger. Blod/lymfe: Vanlige: Mild trombocytopeni (type I) som vanligvis er reversibel i 
løpet av behandlingsperioden. Ukjent frekvens: Immunologisk mediert heparin-indusert trombocytopeni 
(type II, med eller uten ledsagende trombotiske komplikasjoner). Gastrointestinale: Ukjent frekvens: 
Retroperitoneale blødninger, noen med dødelig utgang. Generelle: Vanlige: Smerte på injeksjonsstedet, 
subkutant hematom på injeksjonsstedet. Hud: Sjeldne: Forbigående alopesi, hudnekrose. Ukjent frekvens: 
Utslett. Immunsystemet: Mindre vanlige: Overfølsomhet. Ukjent frekvens: Anafylaktisk reaksjon. Kar: 
Vanlige: Blødning. Lever/galle: Vanlige: Forbigående, mild til moderat økning av levertransaminaser (ASAT, 
ALAT). Nevrologiske: Ukjent frekvens: Intrakranielle blødninger, noen med dødelig utgang. Skader/
komplikasjoner: Ukjent frekvens: Spinalt eller epiduralt hematom. De fleste blødningene er milde, risiko 
avhenger av dose. Heparin kan forårsake hypoaldosteronisme som kan føre til økt kalium i plasma. I 
sjeldne tilfeller kan klinisk signifikant hyperkalemi oppstå delvis hos pasienter med kronisk nyresvikt eller 
diabetes mellitus. Langtidsbehandling med heparin er assosiert med en risiko for osteoporose. Selv om 
dette ikke er observert med dalteparin, kan ikke risiko for osteoporose utelukkes. Overdosering/
Forgiftning:  Den antikoagulerende effekten indusert av dalteparinnatrium kan nøytraliseres av protamin. 
Den induserte forlengelse av koagulasjonstiden blir helt nøytralisert, mens anti-Xa-aktiviteten vil bli 
nøytralisert til 25-50%. 1 mg protamin nøytraliserer effekten av 100 anti-Xa-enheter (100 IU) av Fragmin. 
Protamin har i seg selv en inhibitorisk effekt på den primære hemostasen og bør bare brukes i nødstilfeller. 
Se Giftinformasjonens anbefalinger for heparin B01A B01. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 
høyst 25°C. Etter fortynning høyst 12 timer. Pakninger og priser: 12 500 IU anti-Xa/ml: (0,2 ml = 2500 IU) 
10 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 269,90, (0,2 ml = 2500 IU) 25 x 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) 633,00.  25 000 
IU anti-Xa/ml: (0,2 ml = 5000 IU) 10 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 417,60, (0,2 ml = 5000 IU) 25 × 0,2 ml 
(ferdigfylt sprøyte) kr 989,50, (0,3 ml = 7500 IU) 10 × 0,3 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 635,60, (0,4 ml = 10 000 
IU) 5 × 0,4 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 407,60, (0,5 ml = 12 500 IU) 5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 492,00, 
(0,6 ml = 15 000 IU) 5 × 0,6 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 577,90, (0,72 ml = 18 000 IU) 5 × 0,72 ml (ferdigfylt 
sprøyte) kr 678,40, 10 000 IU anti-Xa/ml: 10 ml (hettegl.) kr. 731,10. Refusjonsberettiget bruk: 
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp 
venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon 
ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. 
Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga 
akutte medisinske tilstander som for eksempel ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. 
Behandling av symptomgivende venøs tromboembolisme (VTE) med etterfølgende utvidet profylakse mot 
VTE-residiv hos pasienter med kreft. Refusjonskode: ICPC: -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi (vilkår 136), 
-51 Organtransplantasjon (vilkår 136), -90 Palliativ behandling i livets sluttfase (vilkår 136), B83 
Koagulasjonsdefekt INA (vilkår 136), B83 Koagulasjonsdefekt spesifisert, K74 Angina pectoris ustabil, K75 
Akutt hjerteinfarkt, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, U28 Redusert funksjonsevne nyredialyse. 
ICD: -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi (vilkår 136), -90 Palliativ behandling i livets sluttfase (vilkår 136), 
D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsforstyrrelser, D68.9 Uspesifisert koagulasjonsforstyrrelse (vilkår 
136), I20.0 Ustabil angina, I21 Akutt hjerteinfarkt, I22 Påfølgende hjerteinfarkt, I26 Lungeemboli, I80 
Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener, Z94 Status etter transplantert organ og vev 
(vilkår 136), Z99.2 Avhengighet av nyredialyse. Vilkår: 136  Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i 
mindre enn tre måneder.

Sist endret: 15.10.2020
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Indikasjon for Fragmin:
Behandling av symptomgivende VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos  
kreftpasienter.

Viktig sikkerhetsinformasjon:
Bivirkninger: vanligste bivirkninger er blødninger, subkutan hematom og smerte ved injeksjonsstedet, mild trombocytopeni og 
forbigående, mild til moderat levertransaminaseøkning. Kontraindikasjon: Fragmin er kontraindisert ved akutt ulcus, hjerneblødning, 
andre aktive blødninger, alvorlige koagulasjonsforstyrrelser, samt ved akutt/subakutt septisk endokarditt eller skader og operasjoner i 
CNS, øyet og øret. Advarsler og forsiktighetsregler: Særskilt oppmerksomhet kreves ved antikoagulasjon i forbindelse med epidural- 
eller spinalanestesi. Forsiktighet i forbindelse med trombocytopeni og blodplate-funksjonsforstyrrelser, alvorlig lever- og nyreinsuffisiens, 
ukontrollert hypertensjon, hypertensiv- eller diabetes retinopati, og ved tilstander som kan medføre forhøyet blødningsrisiko.

Kreftpasienter bør kjenne til symptomer på  
venøs tromboembolisme (VTE)

Opp mot 1 av 4 kreftpasienter vil få VTE

• Opp mot 1 av 4 
kreftpasienter vil få 
kreftsassosiert trombose i 
løpet av sykdomsforløpet1 

• Risikoen er høyest de 
første månedene etter 
diagnostisering2 

• Kreftassosisert trombose 
er den nest hyppigste årsak 
til død hos pasienter med 
kreft3

Referanser: 1. Brose KMJ, Lee AYY, Cancer-associated thrombosis: prevention and treatment, current Oncology – Volume 15, supplement 1, S58-S67, 2. Chew H.K, Wun, T., Harvey, D., et al. Incidence of Venous 
Thromboembolism and Its Effect on Survival Among Patients With Common Cancers, Arch Intern Med. 2006; 166;458-464, 3. Khorana AA, Venous Thromboembolism and Prognosis in Cancer, Thromb Res 2010;125/6:490-493

dalteparinnatrium 

35 år        på markedet

Fragmin Pfizer
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 12 500 IU anti-Xa/ml og  25 000 IU anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: 
Dalteparinnatrium (anti-faktor Xa) 12 500 IU, resp. 25 000 IU, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker til 
1 ml. Uten konserveringsmiddel.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 000 IU anti-Xa/ml: 1 ml inneh.: Dalteparinnatrium (anti-faktor Xa) 
10 000 IU, benzylalkohol, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. med konserveringsmiddel. Indikasjoner: 
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp venetrombose 
og lungeemboli når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon ved hemodialyse 
og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Profylakse hos 
pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) og som er immobilisert pga. akutte 
medisinske tilstander, som f.eks. ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. Behandling av 
symptomgivende VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter. Dosering: 
Tromboseprofylakse ved kirurgi: Ved generell kirurgi med risiko for tromboemboliske komplikasjoner: 
2500 IU s.c. 1-2 timer før operasjonen og deretter 2500 IU s.c. hver morgen. Behandlingen fortsetter til 
pasienten er mobilisert, vanligvis 5-7 døgn eller lenger. Ved kirurgi med høy risiko for tromboemboliske 
komplikasjoner: 5000 IU s.c. kvelden før operasjon og deretter 5000 IU s.c. hver kveld. Behandlingen 
fortsetter til pasienten er mobilisert, vanligvis i 5-7 døgn eller lenger. Alternativt gis 2500 IU s.c. 1-2 
timer før operasjonen og 2500 IU s.c. 8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IU s.c. hver morgen. 
Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi: 5000 IU s.c. kvelden før operasjonen og deretter 5000 IU s.c. hver 
kveld. Behandlingen fortsetter i 5 uker. Alternativt gis 2500 IU s.c. 1-2 timer før operasjonen og 2500 
IU s.c. 8-12 timer senere. De påfølgende dager 5000 IU s.c. hver morgen i 5 uker. Behandling av akutt 
dyp venetrombose: Doseringen er individuell. Kan administreres s.c. enten som 1 daglig injeksjon, eller 
som 2 daglige injeksjoner. Administrering 1 gang daglig: Følgende initiale doseringer anbefales: 200 
IU/kg kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig. Maks. s.c. dose (maks. engangsdose) bør ikke overstige 18000 
IU. Monitorering av antikoagulant effekt er ikke nødvendig. Tabell 1. Følgende vektintervall anbefales:  
Vekt (kg):    Dose (IE)    
46-56    10 000 (0,4 ml sprøyte)   
57-68    12 500 (0,5 ml sprøyte)
69-82    15 000 (0,6 ml sprøyte)
83-90    18 000 (0,72 ml sprøyte)
>90 kg:    Se Spesielle pasientgrupper, Overvektige. 
Administrering 2 ganger daglig: For pasienter med komplisert trombosesykdom eller økt blødningsrisiko, 
kan doseringen 100 IU/kg 2 ganger daglig s.c. gis. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke 
nødvendig, men ved behov kan aktiviteten følges med funksjonelle metoder for anti-Xa. Etter s.c. 
administrering nås Cmax etter 3-4 timer. Da bør første måling av plasmanivå gjøres. Plasmanivået etter 
dosering 2 ganger daglig bør ligge mellom 0,5-1 IU anti-Xa/ml. Ev. behandling med vitamin K-antagonister 
startes samtidig som en starter behandling med Fragmin. Behandling med Fragmin bør fortsette i minst 5 
døgn, eller inntil nivåene av protrombinkompleksets faktorer (F II, F VII, F IX, F X) har sunket til terapeutisk 
nivå. Det er liten klinisk erfaring med behandling av alvorlige, proksimale tromboser. Behandling 
av lungeemboli: Fragmin administreres s.c. 1 eller 2 ganger daglig som angitt for behandling av dyp 
venetrombose. Ved dosering 2 ganger daglig gis 100-120 IU/kg kroppsvekt hver 12. time. Ved valg av 
dose og administreringsmåte tas det hensyn til tilstandens alvorlighetsgrad og eventuelle risikofaktorer 
for blødning. Monitorering av behandlingen er vanligvis ikke nødvendig, se for øvrig behandling av akutt 
venetrombose. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon: Ved kronisk nyresvikt, pasienter 
uten kjent blødningsrisiko: Hemodialyse og hemofiltrasjon i inntil 4 timer: I.v. bolusinjeksjon av 5000 
IU, eller tilsvarende dosering som ved varighet over 4 timer. Hemodialyse og hemofiltrasjon i >4 timer: 
I.v. bolusinjeksjon av 30-40 IU/kg kroppsvekt, deretter 10-15 IU/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivået 
bør ligge i intervallet 0,5-1 IU anti-Xa/ml. Ved akutt nyresvikt, pasienter med stor blødningsrisiko: I.v. 
bolusinjeksjon av 5-10 IU/kg kroppsvekt, deretter 4-5 IU/kg/time som i.v. infusjon. Plasmanivåer må 
ligge i intervallet 0,2-0,4 IU anti-Xa/ml. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten 
Q-takk: 120 IU/kg kroppsvekt gis s.c. 2 ganger i døgnet (maks. 10 000 IU 2 ganger i døgnet) til pasienter 
som oppfyller følgende kriterier: Ustabil angina pectoris eller vedvarende brystsmerter ledsaget av EKG-
forandringer i form av forbigående eller vedvarende ST-senkninger (0,1 mV eller mer) og T-takkinversjon 
(0,1 mV eller mer) i minst 2 tilgrensende avledninger uten at det foreligger patologiske Q-takk i de samme 
avledningene. Vanlig behandlingstid er 6 dager. Lengre behandlingsperiode må vurderes individuelt. For 
pasienter som har hatt stigning av troponin T eller I og som venter på revaskularisering, kan Fragmin gis 
frem til dagen for det invasive inngrepet (PTCA eller CABG), men ikke utover 45 dager. Etter en initial 
stabilisering på 5-7 dager, med dosen 120 IU/kg 2 ganger daglig, gis en fast dose på 5000 IU (kvinner 
≤80 kg og menn ≤70 kg) eller 7500 IU (kvinner ≥80 kg og menn ≥70 kg) 2 ganger daglig. Fragmin bør gis 
i tillegg til standardbehandling av ustabil angina pectoris (f.eks. lavdose acetylsalisylsyre, betablokkere 
og nitrater). Tromboseprofylakse til pasienter som er immobilisert pga. akutt sykdom: 5000 IU gis 
s.c. 1 gang daglig inntil pasienten er oppegående, maks. 14 dager. Behandling av symptomgivende 
VTE med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos kreftpasienter: 1. måned: 200 IU/kg 
kroppsvekt gis s.c. 1 gang daglig de første 30 dagene. Den totale dosen bør ikke overstige 18 000 IU (se 
tabell 1). 2.-6. måned: 150 IU/kg bør gis s.c. 1 gang daglig ved bruk av forhåndsfylte engangssprøyter 
(se tabell 2). Pasienter med kjemoterapiindusert trombocytopeni: Ved blodplatetall <50 000/μl, bør 
behandlingen avbrytes inntil blodplatetallet er >50 000/μl. Ved blodplatetall 50 000-100 000/μl, 
reduseres dosen med 17-33% avhengig av pasientens vekt (se tabell 2). Ved blodplatetall ≥100 000/
μl, bør full dosering gjenopptas. Tabell 2. Dosereduksjon ved trombocytopeni (50 000-100 000/μl): 
Vekt (kg) Dose (IE)  Redusert dose (IE) Gjennomsnittlig dosereduksjon (%)  
 ≤56 7500   5000 33
57-68 10 000   7500 25
69-82 12 500   10 000 20
83-98 15 000   12 500 17
≥99 18 000   15 000 17
Nyresvikt: Ved kreatininnivå >3 ganger øvre normalområde, bør dosen tilpasses for å opprettholde et 
terapeutisk nivå av anti-Xa på 1 IU/ml (0,5-1,5 IU/ml) målt 4-6 timer etter injeksjon. Dersom anti-Xa-nivået 
er utenfor det terapeutiske området bør dosen justeres til nærmeste engangssprøyte og anti-Xa-målinger 
bør gjentas etter 3-4 nye doser. Dosejusteringen gjentas til det terapeutiske nivået av anti-Xa nås. Spesielle 
pasientgrupper:  Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt): Ved bruk av doser på ≥10 000 IU og 
ved behandling >3 dager, bør anti-Xa-nivåene overvåkes. Barn: Ingen doseringsanbefaling kan gis. Det bør 
vurderes å foreta måling av maks. anti-Xa-nivå ca. 4 timer etter dosering. For terapeutisk behandling med 
dosering én gang daglig skal maks. anti-Xa-nivå generelt ligge mellom 0,5-1 IU/ml. Ved tilfeller av lav og 
varierende fysiologisk nyrefunksjon, som hos nyfødte, se Fordeling under Egenskaper, må det sikres nøye 
kontroll av anti-Xa-nivå. For profylaktisk behandling skal anti-Xa-nivå generelt vedlikeholdes ved 0,2-0,4 
IU/ml. Overvektige: Ved profylaktisk behandling mot VTE bør det gis høyrisikodoser med Fragmin, 5000-
7500 IU daglig. Ved behandling av VTE/lungeemboli er det begrenset erfaring med dosering 200 IU/kg hos 
pasienter med normal nyrefunksjon med en kroppsvekt opp til 190 kg. Ingen tilgjengelige data fra 
pasienter >190 kg. For pasienter >90 kg bør det brukes en kombinasjon av ferdigfylte sprøyter som er 
tilpasset den totale dosen pasienten trenger. Tilberedning/Håndtering: Fragmin injeksjonsvæske er 
blandbar med isoton natriumklorid og isoton glukose. Blandbarhet med andre oppløsninger er ikke 
undersøkt. Skal ikke blandes med andre legemidler. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
innholdsstoffene eller andre lavmolekylære hepariner og/eller heparin, f.eks. tidligere bekreftet eller 
mistanke om immunologisk mediert heparinindusert trombocytopeni (type II). Akutt gastroduodenal ulcus 
og hjerneblødning, eller andre aktive blødninger. Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser. Akutt eller subakutt 
septisk endokarditt. Skader og operasjoner i sentralnervesystemet, øyet og øret. Ved behandling av akutt 
dyp venetrombose, lungeemboli og ustabil koronararteriesykdom, der pasientene samtidig får behandling 
med høye doser Fragmin, er spinal- og epiduralanestesi kontraindisert pga. økt fare for blødning. Positivt 
eller ukjent resultat av in vitro-test for trombocyttantistoff i nærvær av dalteparin eller andre 
lavmolekylære hepariner og/eller heparin. Epiduralanestesi ved fødsel er absolutt kontraindisert hos 
kvinner som blir behandlet med høydose antikoagulantia. Injeksjonsvæsken som inneholder benzylalkohol 
må ikke brukes hos premature eller nyfødte babyer. Forsiktighetsregler:  Ved bruk av spinal-/
epiduralanestesi eller spinalpunksjon er det risiko for at pasienter som er antikoagulert eller som 
planlegges antikoagulert med lavmolekylære hepariner eller heparin for å forhindre tromboemboliske 
komplikasjoner kan utvikle spinalt eller epiduralt hematom. Tilstanden kan føre til langtids- eller 
permanent paralyse. Risikoen øker ved bruk av inneliggende epiduralkateter for administrering av 
analgetika eller ved samtidig inntak av legemidler som påvirker hemostasen, som f.eks. NSAID, 
platehemmere eller andre antikoagulantia. Risikoen ser også ut til å øke ved traumatisk eller gjentatt 
epidural- eller spinalpunksjon. Innsetting eller fjerning av epidural-/spinalkateter bør først skje 10-12 timer 

etter administrering av dalteparin for tromboseprofylakse, og etter minst 24 timer hos personer som får 
høyere dalteparindoser (f.eks. 100-120 IU/kg hver 12. time eller 200 IU/kg én gang daglig). Ved 
administrerering av antikoagulasjon i forbindelse med epidural- eller spinalanestesi, skal det utvises 
særskilt oppmerksomhet og foretas hyppig overvåkning for å se etter tegn eller symptomer på nevrologisk 
svekkelse, f.eks. ryggsmerter, sensorisk eller motorisk svikt (nummenhet og svakhet i benene) samt tarm- 
eller blæredysfunksjon. Sykepleiere bør være trent til å fange opp slike tegn og symptomer. Pasienten bør 
instrueres om umiddelbart å informere sykepleier/lege ved ovennevnte tegn/symptomer. Ved mistanke 
om tegn/symptomer på epiduralt eller spinalt hematom vil rask diagnose og behandling kunne omfatte 
ryggmargsdekompresjon. Legen må vurdere potensiell nytte mot risiko før spinal-/epiduralanestesi gis til 
pasienter som er antikoagulert for tromboseprofylakse. Sikkerhet og effekt ved bruk av Fragmin i 
forebygging av klaffetrombose hos pasienter med kunstige hjerteklaffer er ikke klarlagt. Profylaktiske 
doser Fragmin er ikke tilstrekkelig for å forhindre klaffetrombose hos pasienter med kunstige hjerteklaffer 
og anbefales ikke brukt til dette formålet. Forsiktighet anbefales i forbindelse med trombocytopeni og 
blodplatefunksjonsforstyrrelser, alvorlig lever- og nyreinsuffisiens, ukontrollert hypertensjon, hypertensiv 
eller diabetesretinopati. Forsiktighet bør også utvises ved høydosebehandling (f.eks. ved behandling av 
akutt dyp venetrombose, lungeemboli og ustabil koronararteriesykdom) hos nyopererte pasienter og 
andre tilstander som medfører mistanke om forhøyet blødningsrisiko, f.eks. perinatalt. Forsiktighet skal 
utvises ved bruk av høye doser hos nylig opererte pasienter pga. risiko for systemisk blødning. Etter at 
behandling er initiert skal pasienten kontrolleres nøye for blødningskomplikasjoner. Det kan gjøres ved 
jevnlig fysisk undersøkelse av pasient, nøye observasjon av kirurgisk innlagt dren og regelmessige målinger 
av hemoglobin- og anti-Xa-nivå. Klinisk erfaring med Fragmin ved lungeemboli med allmenn 
sirkulasjonsforstyrrelse, lavt blodtrykk og sjokk mangler. Hepariner kan undertrykke sekresjon av 
aldosteron fra binyrene, som igjen kan føre til hyperkalemi, spesielt hos pasienter som har diabetes 
mellitus, kronisk nyresvikt, tidligere har hatt metabolsk acidose, økt kalium i plasma eller tar 
kaliumsparende legemidler. Risiko for hyperkalemi synes å øke med behandlingslengden, men er vanligvis 
reversibel. Risikopasienter bør måle kaliumnivå i plasma før oppstart av behandling med hepariner og 
kontrolleres regelmessig, spesielt hvis behandlingen varer i >7 dager. Det er anbefalt å bestemme antall 
trombocytter før behandlingsstart og jevnlig under behandling. Generell kontroll av den antikoagulerende 
effekten bør vurderes for spesifikke pasientgrupper slik som hos barn, pasienter med nyresvikt, eller hos 
veldig tynne eller sykelig overvektige, gravide eller ved økt risiko for blødning eller retrombose. Risiko for 
antistoffmediert heparinindusert trombocytopeni er til stede. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis 
mellom 5. og 21. dag etter behandlingsstart. Det anbefales derfor å bestemme antall trombocytter før og 
jevnlig under behandlingen. I løpet av behandlingstiden bør det utvises forsiktighet ved rask utvikling av 
trombocytopeni og alvorlig trombocytopeni (<100 000/μl). Koagulasjonstiden, målt som APTT, og 
hemningen av trombin påvirkes bare i liten grad. For monitorering av effekt anbefales måling av anti-Xa. 
Pasienter som får kronisk hemodialyse med Fragmin trenger normalt bare noen få dosejusteringer og 
dermed noen få undersøkelser av anti-Xa-nivåene. Pasienter som får akutt hemodialyse har et smalere 
terapeutisk doseringsområde og bør få omfattende monitorering av anti-Xa-nivåene. Den biologiske 
aktiviteten til forskjellige lavmolekylære hepariner, ufraksjonert heparin eller syntetiske polysakkarider 
kan ikke uttrykkes i en prøve som gir en enkel sammenligning av dose mellom de forskjellige preparatene. 
Det er derfor viktig at retningslinjene for bruk av hvert enkelt produkt følges. Hvis et myokardinfarkt 
oppstår hos pasienter med ustabil koronararteriesykdom (ustabil angina og hjerteinfarkt uten Q-takk), kan 
trombolytisk behandling være nødvendig. Det betyr ikke nødvendigvis at Fragmin må seponeres, men 
kombinasjonen kan gi risiko for blødning. Eldre (særlig ≥80 år) kan ha økt risiko for komplikasjoner med 
blødninger innenfor terapeutisk doseringsområde. Nøye klinisk overvåkning anbefales. Det er begrenset 
erfaring mhp. sikkerhet og effekt hos barn. Ved bruk hos barn skal anti-Xa-nivå kontrolleres. Administrering 
av legemidler som inneholder benzylalkohol til premature nyfødte er assosiert med fatalt «gasping 
syndrom». Benzylalkohol kan gi toksiske reaksjoner og anafylaktoide reaksjoner hos spedbarn og barn opp 
til 3 år. Må ikke administreres i.m. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om 
relevante interaksjoner, se B01A B04. Samtidig behandling med preparater som har effekt på hemostase, 
som blodplatehemmere, NSAID, GP IIb/IIIa-hemmere, vitamin K-antagonister, trombolytiske legemidler og 
dekstran kan øke den antikoagulerende effekten av Fragmin. Spesiell forsiktighet bør utvises når dalteparin 
gis samtidig som NSAID eller høydose acetylsalisylsyre hos pasienter med nyresvikt, da disse i 
smertestillende/anti-inflammatoriske doser reduserer produksjon av vasodilatoriske prostaglandiner og 
derved renal blodstrøm og renal ekskresjon. Fragmin kan likevel kombineres med lavdose acetylsalisylsyre 
(75-160 mg) hos pasienter med ustabil koronararteriesykdom. Det er vist interaksjoner mellom heparin og 
i.v. nitroglyserin, høye doser penicillin, sulfinpyrazon, probenecid, etakrynsyre, cytostatika, kinin, 
antihistaminer, digitalis, tetrasykliner, askorbinsyre og røyking av tobakk. Interaksjon kan derfor ikke 
utelukkes med dalteparin. Pga. risiko for hematom skal i.m. injeksjon av andre legemidler unngås ved 
dalteparindoser >5000 IU i løpet av 24 timer. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Dalteparin går 
ikke over i placenta. Data på gravide indikerer ingen misdannende eller føto-/neonatal toksisitet. Kan 
benyttes under graviditet. Da benzylalkohol kan passere over i placenta, bør Fragmin uten 
konserveringsmiddel brukes under graviditet. Forsiktighet anbefales ved økt risiko for blødninger, f.eks. 
hos perinatale kvinner Amming: Små mengder med dalteparinnatrium går over i brystmelk. Hittil har 
studier vist anti-Xa-nivå på 2-8% av plasmanivå i brystmelk. Det er lite trolig at det oppstår en 
antikoagulerende effekt hos spedbarn. Risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Fordelene av 
amming for barnet må avveies mot fordelene av behandling for moren. Fertilitet: Det foreligger ingen 
dokumentasjon på at fertiliteten påvirkes. Bivirkninger:  Ca. 3% av profylaksebehandlede pasienter 
rapporterte bivirkninger. Blod/lymfe: Vanlige: Mild trombocytopeni (type I) som vanligvis er reversibel i 
løpet av behandlingsperioden. Ukjent frekvens: Immunologisk mediert heparin-indusert trombocytopeni 
(type II, med eller uten ledsagende trombotiske komplikasjoner). Gastrointestinale: Ukjent frekvens: 
Retroperitoneale blødninger, noen med dødelig utgang. Generelle: Vanlige: Smerte på injeksjonsstedet, 
subkutant hematom på injeksjonsstedet. Hud: Sjeldne: Forbigående alopesi, hudnekrose. Ukjent frekvens: 
Utslett. Immunsystemet: Mindre vanlige: Overfølsomhet. Ukjent frekvens: Anafylaktisk reaksjon. Kar: 
Vanlige: Blødning. Lever/galle: Vanlige: Forbigående, mild til moderat økning av levertransaminaser (ASAT, 
ALAT). Nevrologiske: Ukjent frekvens: Intrakranielle blødninger, noen med dødelig utgang. Skader/
komplikasjoner: Ukjent frekvens: Spinalt eller epiduralt hematom. De fleste blødningene er milde, risiko 
avhenger av dose. Heparin kan forårsake hypoaldosteronisme som kan føre til økt kalium i plasma. I 
sjeldne tilfeller kan klinisk signifikant hyperkalemi oppstå delvis hos pasienter med kronisk nyresvikt eller 
diabetes mellitus. Langtidsbehandling med heparin er assosiert med en risiko for osteoporose. Selv om 
dette ikke er observert med dalteparin, kan ikke risiko for osteoporose utelukkes. Overdosering/
Forgiftning:  Den antikoagulerende effekten indusert av dalteparinnatrium kan nøytraliseres av protamin. 
Den induserte forlengelse av koagulasjonstiden blir helt nøytralisert, mens anti-Xa-aktiviteten vil bli 
nøytralisert til 25-50%. 1 mg protamin nøytraliserer effekten av 100 anti-Xa-enheter (100 IU) av Fragmin. 
Protamin har i seg selv en inhibitorisk effekt på den primære hemostasen og bør bare brukes i nødstilfeller. 
Se Giftinformasjonens anbefalinger for heparin B01A B01. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 
høyst 25°C. Etter fortynning høyst 12 timer. Pakninger og priser: 12 500 IU anti-Xa/ml: (0,2 ml = 2500 IU) 
10 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 269,90, (0,2 ml = 2500 IU) 25 x 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) 633,00.  25 000 
IU anti-Xa/ml: (0,2 ml = 5000 IU) 10 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 417,60, (0,2 ml = 5000 IU) 25 × 0,2 ml 
(ferdigfylt sprøyte) kr 989,50, (0,3 ml = 7500 IU) 10 × 0,3 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 635,60, (0,4 ml = 10 000 
IU) 5 × 0,4 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 407,60, (0,5 ml = 12 500 IU) 5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 492,00, 
(0,6 ml = 15 000 IU) 5 × 0,6 ml (ferdigfylt sprøyte) kr 577,90, (0,72 ml = 18 000 IU) 5 × 0,72 ml (ferdigfylt 
sprøyte) kr 678,40, 10 000 IU anti-Xa/ml: 10 ml (hettegl.) kr. 731,10. Refusjonsberettiget bruk: 
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Behandling av akutt dyp 
venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Antikoagulasjon 
ved hemodialyse og hemofiltrasjon. Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. 
Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga 
akutte medisinske tilstander som for eksempel ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner. 
Behandling av symptomgivende venøs tromboembolisme (VTE) med etterfølgende utvidet profylakse mot 
VTE-residiv hos pasienter med kreft. Refusjonskode: ICPC: -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi (vilkår 136), 
-51 Organtransplantasjon (vilkår 136), -90 Palliativ behandling i livets sluttfase (vilkår 136), B83 
Koagulasjonsdefekt INA (vilkår 136), B83 Koagulasjonsdefekt spesifisert, K74 Angina pectoris ustabil, K75 
Akutt hjerteinfarkt, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, U28 Redusert funksjonsevne nyredialyse. 
ICD: -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi (vilkår 136), -90 Palliativ behandling i livets sluttfase (vilkår 136), 
D68.8 Andre spesifiserte koagulasjonsforstyrrelser, D68.9 Uspesifisert koagulasjonsforstyrrelse (vilkår 
136), I20.0 Ustabil angina, I21 Akutt hjerteinfarkt, I22 Påfølgende hjerteinfarkt, I26 Lungeemboli, I80 
Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener, Z94 Status etter transplantert organ og vev 
(vilkår 136), Z99.2 Avhengighet av nyredialyse. Vilkår: 136  Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i 
mindre enn tre måneder.
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Oppgaver utsettes
Går alt arbeidet rundt corona-
pandemien ut over andre oppgaver?
Ja, det gjør det. Noen prosjekter må 
skyves ut i tid, som for eksempel 
 handlingsplanen for pårørende og 
handlingsplan for ernæring. Men dette 
er jo ikke unikt for meg, eller departe-
mentet. Hele helsetjenesten har måttet 
gjøre dette. Det merket man jo ute i 
sykehusene i mars til mai, hvor aktivi-
teten ble betydelig redusert i hele 
 tjenesten. Det brukes nå mye tid på 
nær kontakt med underliggende etater, 
helseregionene, kommunene og fylkes-
mennene. For departementet og meg 
medfører dette spesielt mange møter 
med Helsedirektoratet og Folkehelse-
instituttet, dels for å drøfte konkrete 

problemstillinger som dukker opp, men 
også for å planlegge pressekonferansene. 

Pandemien var varslet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, DSB hadde i 2019 varslet at 
en pandemi som en mulig risiko Norge 
sto overfor. Var ikke varselet oppfattet?
Jo, jeg mener vi hadde oppfattet dette 
varselet og mye var på plass. Vi hadde 
lovverk om pandemisituasjon på plass, 
og vi hadde fått på plass beredskapsut-
valg for biologiske hendelser, etter 
modell fra det vi har hatt i mange år 
når det gjelder atom og stråle. Så er  
det slik at når man står oppe i en slik 
situasjon vil man oppdage svakheter, 
noe som ikke virker. Så selv om vi var 
forberedt betyr det ikke at Kvinnsland- 

utvalget ikke kommer til å finne ting 
som ikke var bra nok. Vi har, sammen 
med store deler av resten av verden, 
for eksempel vært sårbare når det 
gjelder leveringssikkerhet for beskytt-
elsesutstyr og medikamenter. Dette vil 
jo bli rettet på nå, men det vil da sikkert 
være andre ting vi ikke har tenkt på til 
neste krise.

Sykehusene har fått bevilget vel 6 mrd. 
kroner til å håndtere pandemien og etter- 
slepet som har oppstått. Men hvem regner 
helseministeren skal gjøre selve jobben?
Det har vært gjort en fantastisk jobb 
allerede av de ansatte i helsetjenesten, 
som gjør at mye av det som ble utsatt 
er tatt igjen. Det er også mange som nå 
i andre bølge av pandemien, ikke blir 

OVERLEGEN har møte med helseminister Bent Høie via videolink, 
han i Stavanger, vi i Legenes Hus i Oslo

Pandemikongen
Intervjuet av 

Arne Laudal Refsum, 
redaksjonskomitéen

››
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•   Pandemi var varslet av direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.  
Høie mener vi var  relativt godt forberedt, men at vi var sårbare for leveringssikkerhet  
av medikamenter og  beskyttelsesutstyr. 

•   Det nye sykehuset på Gaustad vil være klart på 2030-tallet. Prosessen  
har tatt tid på grunn av intern uenighet og nødvendig forankring. 

•    Det var forventet og ingen skandale at de nye redningshelikoptrene ikke kan lande 
på 15 av 21 nye sykehus.
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like berørt som i første bølge. Det 
 skyldes blant annet at vi nå har mer av 
beredskapen på plass og systemene er 
prøvd i praksis. Så det vil være enheter 
der mange vil være klare for å fortsatt 
gjøre en ekstra innsats. Noen av pengene 
kan sykehusene bruke til å betale dem 
ekstra for å for eksempel ha kvelds- og 
helgepoliklinikker. Så er det jo sånn at 
noe av etterslepet ikke skal tas igjen, 
en pasient som ikke har kommet til en 
3 måneders kontroll vil jo komme til 
den neste kontrollen, uten å ta igjen 
den utsatte.

Hytteforbudet
I mars var du som helseminister meget 
bestemt på at folk ikke skulle få reise på 
hytta, selv om det for mange ville være 
en god løsning for å unngå smitte, eller 
unngå å smitte andre i familien. Var  
det nødvendig å være så bestemt?
På en måte ville det logiske være å reise 
på hytta, vekk fra tettheten i byene, og 
dermed redusere faren for smitte. Jeg 
kunne nok tenkt slik selv også. Men i 
den situasjonen som var, så var ikke 
det logiske det riktige. Beredskaps-
situasjonen i kommunene var ikke  
slik at de både kunne takle mulig 
 smitte i egen befolkning, den vanlige 
økte aktiviteten knyttet til hytteturist-
ene som benbrudd og hjerteinfarkt, og 
i tillegg håndtere en evt økt smittebe-
lastning hos hyttefolket. Vi prøvde jo 
først å henstille til hyttefolket, men alt 
for mange valgte å bli igjen på hyttene, 
derfor måtte hytteforbudet innføres. 
Nå er situasjonen en annen, og vi ser 
ikke for oss noe forbud i den kommende 
runden.

For små sykehus
Et spørsmål vi har drøftet med deg flere 
ganger er størrelsen på nye sykehus. Fra 
Overlegeforeningen har det vært hevdet 
en rekke ganger at nye sykehus bygges 
for små. Det har vært hevdet at en av 
grunnene til at sykehusbyggene ikke 
trenger å være så store i fremtiden er at 
kommunene skal overta enda flere opp-
gaver fra sykehusene. Har du konkrete 
eksempler på slike oppgaver?
Denne utviklingen har foregått i mange 
år allerede, for eksempel er liggetiden i 
sykehus betydelig redusert. Tempoet i 

denne endringen kommer kanskje ikke 
til å være like sterkt fremover, men ta 
for eksempel slagpasienter. Før hadde 
de et langvarig opphold både i syke-
husene og deretter i kommunen/syke-
hjemmene etterpå. Nå kan en slag-
pasient gå ut av sykehuset på egne  
ben dagen etter, dersom man får gitt 
behandlingen i rett tid. Eller revmatiske 
pasienter, som før måtte gjennomgå en 
rekke operasjoner, kan nå med hjelp av 
nye effektive medisiner klare seg med 
en kontroll innimellom.

Samhandlingsreformen kom i 2009  
og den forutsatte en betydelig kompe-
tanseoppbygging i kommunene. Synes 
du erfaringene til nå viser at kommunene 
er i stand til å ta over nye komplekse 
oppgaver?
Samhandlingsreformen overførte et 
økonomisk ansvar til kommunene og 
i tillegg førte det til etablering av KAD- 
plasser. Men reformen inneholdt ingen 
beskrivelse av hva primærhelsetjen-
esten skulle være. Jeg fikk derfor laget 
den første primærhelsemeldingen, i 
2013. Her beskrives en nødvendig 
kompetanseoppbygging, og dette 
 arbeidet pågår enda. En av de største 
utfordringene er ikke mellom fastleger 
og sykehus, men mellom fastlegene og 
resten av helsetjenesten i kommunene. 
Det er altså innen det samme forvalt-
ningsnivået vi må jobbe fremover. Når 
det gjelder utfordringene mellom 
 forvaltningsnivåene så er det de nye 
helsefellesskapene som skal håndtere 
slike utfordringer.

Nye Rikshospitalet ferdig etter 2030
Som helseminister er du eier av syke-
husene ( foretakene). Allerede i 2015 
vedtok du hovedplanen om at Ullevål 
sykehus skulle legges ned, og at det 
 skulle bygges nytt på Gaustadområdet/
Rikshospitalet. Styret i OUS vedtok å 
starte forprosjekt for en slik utbygging 
forrige måned. Er du fornøyd med 
 tempoet i dette arbeidet?
Det har vært behov for mange utred-
ninger i dette prosjektet, og det har tatt 
tid å få til nødvendig forankring. Det er 
krevende i slike prosesser. Det har vært 
mye uenighet.  Ellers kunne det nok gå 
raskere. Men mange viktige milepæler 
er passert. Nå regner jeg med at Oslo 
kommune får på plass regulerings planen. 
Stortinget har gjort sine lånebevilgninger. 
Jeg regner med at det nye sykehuset kan 
tas i bruk i begynnelsen av 2030-tallet.

Norge har tatt i bruk de nye rednings-
helikoptrene, 7 år etter at de ble bestilt. 
Og så viser det seg at de ikke kan lande 
ved 15 av 21 sykehus. Er dette en skandale?
Nei. Her er det mange hensyn som 
skulle tas, og disse helikoptrene ble 
valgt fordi de kunne gå lenger ut i 
havet og foreta redningsoperasjoner 
der, og de kunne fly mer over land enn 
de gamle helikoptrene. Vi visste at det 
ville kreve andre landingsforhold ved 
sykehusene, men ekspertene mente at 
vi fysisk måtte ha disse fartøyene her 
før vi kunne vite hvordan vi måtte 
bygge om landingsstedene. Så må man 
også huske at 9 av 10 transporter går 
med vanlig luftambulanse.  •

Foto: A
gustaW

estland, R
egjeringen.no
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For ytterligere informasjon se fullstendig preparatomtale eller www.felleskatalogen.no
Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 30.09.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/t/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (22.10.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 5.1 (sist oppdatert 
30.09.2020) 4. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844 5. Ozempic® SPC avsnitt 4.1 (sist 
oppdatert 30.09.2020) 6. https://www.felleskatalogen.no/medisin/ozempic-novo-nordisk-653285 (22.10.2020) 7. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 30.09.2020)
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semaglutid injeksjon

Du kan lese mer om Ozempic® på vår nettside: www.ozempic.no

Utvalgt sikkerhetsinformasjon7

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

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke

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

Barn/ungdom  
under 18 år

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

Terminal  
nyresykdom*

Hjertesvikt NYHA klasse I-III NYHA klasse IV

Leverfunksjon Mild, moderat og alvorlig nedsatt 
Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, forsiktighet bør utvises

OZEMPIC® (semaglutid) – ukentlig GLP-1-analog1

Indikasjon5 

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

Pakninger og priser:
0,25 mg: 1,5 ml  ferdigfylt penn  kr 1161,40
0,5 mg: 1,5 ml  ferdigfylt penn kr 1161,40 
1 mg : 3 ml ferdigfylt penn kr 1161,40  
(Pris per oktober 2020)

Reseptgruppe, refusjonsvilkår og pris2,6

Antidiabetikum, GLP1-reseptoragonist. ATC-nr.: A10B J06
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.

C

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

START TITRÉR VEDLIKEHOLD

0,5 mg én gang pr uke
eller

for ytterligere glykemisk kontroll
1 mg én gang pr uke

0,5 mg
én gang pr uke

i minst 4 uker

0,25 mg
én gang pr uke

i 4 uker

Dosering – én gang per uke1

Novo Nordisk Norway AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

18025528 NN Ozempic SPC-KORT-FK NO 210x260+3 Overlegen_2020.indd   118025528 NN Ozempic SPC-KORT-FK NO 210x260+3 Overlegen_2020.indd   1 17.11.2020   11.3117.11.2020   11.31



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

Januvia®, Lantus®, Trulicity® og Bydureon®.3

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

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

†  Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡  Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3
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Novo Nordisk Norway AS  
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen · 0484 Oslo
www.novonordisk.no · Telefon: +47 22 18 50 51

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

ukentlig GLP-1-analog1

OZEMPIC®
 (semaglutid) –

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

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

•  har vist reduksjon i alvorlige kardiovaskulære 
hendelser3**

REDUKSJON I ALVORLIGE  
KARDIOVASKULÆRE  

HENDELSER3**

26% RRR##

STØRRE  
HBA1C-REDUKSJON3*†

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)‡

STØRRE 
VEKTREDUKSJON3*†# 

3,5-6,5 KG‡

18025528 NN Ozempic ANN-KORT-FK NO 210x260+3 Overlegen_2020.indd   118025528 NN Ozempic ANN-KORT-FK NO 210x260+3 Overlegen_2020.indd   1 17.11.2020   11.3117.11.2020   11.31
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››
Forskningstilskudd ca 600 mill kr
Tilskuddet til forskning over  kapittel 
732 Regionale helseforetak, post 78 i 
statsbudsjettet skal være et økonomisk 
bidrag og insentiv for forskning i helse-
foretakene. Tilskuddet utgjør samlet 
584,4 mill. kroner i 2019. Den resultat-
baserte delen av tilskuddet utgjør 409,1 
mill. kroner (70 pst.). Den resultatba-
serte delen fordeles etter et glidende 
gjennomsnitt av forskningsaktivitet 
siste tre år. En andel av tilskuddet  
(30 pst.) fordeles likt mellom de 
 regionale helseforetakene uav hengig 
av forskningsaktivitet. 

Årlige målinger av forskningsaktivi-
teten i helseforetakene som gjennom-
føres av Nordisk institutt for studier av 
innovasjon, forskning og utdanning 
(NIFU) ligger til grunn for fordeling av 
den resultatbaserte delen av tilskuddet. 

Cristin (Current research information 
system in Norway) brukes for rappor-
tering av vitenskapelige publikasjoner. 
Indikatorene som inngår i poengbereg-
ningen er publiserte artikler, avlagte 
doktorgrader og uttelling for tildelinger 
av midler fra EU og Norges forsknings-
råd. 

4 milliarder kr
•  Det ble rapportert en samlet ressurs- 

bruk til forskning på 3,98 mrd. kroner 
i 2017. Dette omfatter all ressursbruk, 
inkl. lønnskostnader, andre drifts-
kostnader, avskrivning mv. og utgjør 
2,9 pst. av samlede driftskostnader. 

•  Det er forskjeller mellom de regionale 
helseforetakene i andelen driftskost-
nader til forskning. Disse forskjellene 
har vært relativt stabile i perioden 
2013 til 2017.

•  Det er forskjeller mellom de regionale 
helseforetakene i hvor stor grad man 
finansierer forskning gjennom eksterne 
midler.

•  De seks universitetssykehusene stod 
for omtrent 80 pst. av den samlede 

ressursinnsatsen til forskning i 
 spesialisthelsetjenesten.

•  718 mill. kroner av forskningsressurs-
ene i 2017 kom fra eksterne kilder. 
Dette er en økning på 118 mill. kroner 
fra 2016.

•  15 helseforetak og private ideelle syke- 
hus rapporterte å ha brukt 74 mill. 
kroner og 64 årsverk til forskning på 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
i 2017. Dette utgjorde om lag 2 pst. av 
spesialisthelsetjenestens samlede 
forskningsinnsats i 2017.

•  Rapportert ressursbruk til forskning 
i Helse Sør-Øst utgjør nesten 70 pst. 
av samlet rapportert ressursbruk til 
forsk ning i de regionale helsefore-
takene.

Forskning i sykehus
Noen nøkkeltall

Her har vi klippet fra NOU 2019-24 om inntektsfordelingen mellom helseforetak. 
Her fremkommer noen nøkkeltall, både totalt og fordelt på regionene. Det er verd 
å merke seg totalsummen, nær 4 milliarder kr ble brukt på forskning i  sektoren. 
I tillegg kommer jo forskningen ved de medisinske fakultetene. Det er litt ulikt 
hvordan universitet og sykehus fordeler utgiftene seg imellom.

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomitéen

Foto: Sturlason

 Basisdel (30%) Resultatbasert del (70%) Sum tilskudd Andel av tilskuddet til forskning Andel av forskningsaktiviteten

Helse Sør-Øst 43,8 257,7 301,5 51% 63%

Helse Vest 43,8 76,9 120,7 21% 19%

Helse Midt-Norge 43,8 42,8 86,6 15% 10%

Helse Nord 43,8 31,8 75,6 13% 8%

Totalt 175,3 409,1 584,4 100% 100%
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Tabellen viser at det er regionale for- 
skjeller i kostnader til, og finansiering 
av, forskning i helseregionene. I noen 
grad vil disse forskjellene reflektere 
forskjeller i samarbeidsmodeller mel-
lom helseforetak og universitets- og 
høyskolesektoren. Helse Midt-Norge 
har en modell hvor en større andel av 
forskningsaktiviteten administreres av 
NTNU. De rapporterte kostnadstallene 
for Helse Midt-Norge vil derfor i noen 
grad undervurdere den reelle ressurs-
innsatsen.   •

  

  

 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Totalt

Utlandet 29 (1%) 3 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 34 (1%)

Andre norske kilder 296 (11%) 51 (7%) 27 (10%) 7 (3%) 381 (10%)

Norges forskningsråd 270 (10%) 18 (3%) 6 (2%) 10 (4%) 303 (8%)

Øremerket via RHF/samarbeidsorganer 520 (19%) 173 (25%) 83 (30%) 91 (33%) 868 (22%)

Basisbevilgningen 1 615 (59%) 448 (65%) 159 (58%) 171 (61%) 2 392 (60%)

Totalt 2 730 694 275 279 3 978

Driftskostnader til forskning i prosent av totale driftskostnader. Kilde: NIFU

Finansieringskilder for forskning i 2017,  
etter type helseforetak og finansieringskilde. Prosent. Kilde: NIFU

Du kan finne de nyeste tallene her: 
Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2019 : Hovedresultater og dokumentasjon

Kilde:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-24/id2682523/?ch=11
NOU 2019-24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak
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Akademisk grunnutdanning
De nye forskriftsfestede 
retningslinjene for medisin-
utdanningen (RETHOS for 
de spesielt interesserte), 
stiller høye krav til akade-
misk kompetanse hos alle 
nyutdannede leger i Norge. 
Vi skal ha inngående kunn-
skap om medisinsk forsk-
ningsmetodikk og kunne 
gjennomføre et selvstendig 
forskningsprosjekt. Denne 
kompetansen er viktig. 
 Medisinstudiet er en 6-årig 
akademisk utdannelse, 
forskning er grunnmuren i 
faget vi skal praktisere, og  
vi må å forstå ingrediensene 
i den evidensbaserte medi-
sinen for å utøve den best 
mulig.

Forskerlinjen
I tillegg har vi forsker linjen i 
medisin, som ble introdusert 
på starten av 2000-tallet. 
«En ubetinget suksess», 
ifølge Geir  Jacobsen1. Selv 
går jeg  forskerlinjen ved 
NTNU og deler langt på vei 
 Jacobsens entusiasme.

I mitt prosjekt ser vi på 
endovaskulær behandling av 
aortaaneurismer i thorax og 
abdomen. Vi gjør en klinisk 
pasientstudie på pasienter 
behandlet med grenede 
stentgraft for thoracoab-
dominale aneurismer. Den-

ne studien kombinerer vi 
med et eksperimentelt for-
søk, hvor vi undersøker et 
selvutviklet navigasjonssys-
tem som baserer seg på 
elektromagnetisme for in-
strumentvisualisering i mi-
nimal  invasive prosedyrer. 

Jeg ble ledet inn i pro-
sjektet gjennom forsknings-
infrastrukturen Framtidens 
Operasjonsrom. Kombina-
sjonen av medisinsk og 
 teknologisk forskning fram-
sto attraktiv for en ung 
 medisinstudent, som fortsatt 
var litt i tenkeboksen på  

om han heller ville bli sivil-
ingeniør. 

Forskerlinjen har imøte-
kommet ønsket om en for-
skerutdanning parallelt med 
studiet. Prosjektet står til 
forventningene. Jeg har fått 
fordype meg i et spennende 
medisinsk-teknologisk fag-
felt som er i stor utvikling. 
For meg og mine medstud-
enter på forskerlinjen 
 representerer forsknings-
erfaringen også et viktig 
supplement til medisin-
studiet. Egen forskning gir 
oss en forståelse av hvordan 

medisinsk kunnskap frem-
bringes, og gir ytterligere 
respekt for arbeidet som 
ligger bak de mange faglige 
anbefalingene og retnings-
linjene vi blir servert i 
 forelesningssalen.  

Tålmodighetsprøve
Forskerlinjen har også vært 
en tålmodighetsprøve og en 
øvelse i å navigere i et tungt 
forskningsbyråkrati, som 
gjør alt annet enn å tilrette-
legge for en effektiv og knir-
kefri produksjon av kunn-
skap. REK-søknad ganger to, 

Råd fra en forskerspire
Forskning – temaet for denne utgaven av Overlegen – er noe mange  
medisinstudenter nok har et annet forhold til enn mange av våre  
eldre  sykehuskolleger. Derfor er jeg glad for å kunne dele mine  
refleksjoner rundt tematikken. 

›› Av Håvard Ulsaker, 
Leder, Norsk medisinstudentforening (Nmf)

Foto: ©
dusanpetkovic1 - stock.adobe.com
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personvernutredning av 
NSD, dispensasjonssøknad 
til Helsedirektoratet, sam-
tykkeinnhenting og søknad 
om registerdata fra FHI er 
blant hindrene vi har forsert 
på veien. 

Klinisk studie vanskelig
Jeg forstår at helseopp-
lysninger må behandles med 
ytterste varsomhet, men det 
burde være rom for en mer 
sømløs prosess enn det meg 
og mine veiledere har opp-
levd. Mulig vi har vært uhel-
dige i vårt prosjekt, men jeg 
tror at godkjenningsproses-

sen gjør det lite aktuelt for 
mange studenter å gjennom-
føre kliniske studier i for-
skerlinjen. Det er i så fall 
synd om forskerlinjen ute-
lukkende blir et sted for 
basalfaglig forskning. 

I forlengelsen av en disku-
sjon om digital undervis-
ning, skrev en eldre kollega 
til meg med glimt i øyet om 
forskerlinjen: «Lær oss, 
underhold oss, hjelp oss til 
en seriøs forskerutdanning 
som leder frem til Ph.D-
grad». Det er selvsagt en noe 
karikert beskrivelse av for-
skerlinjen, men min kollega 

er inne på noe viktig. Skal  
vi lykkes som forskerspirer, 
trenger vi gode veiledere 
som deler av sin kunnskap,  
smitter oss med sitt faglige 
engasjement og korrigerer 
oss når vi beveger oss på 
villspor. Jeg har vært heldig 
med mine veiledere, som 
stadig imponerer med sine 
faglige refleksjoner, høye 
arbeidskapasitet og ryddige 
søknadsformuleringer. At 
dette er en nøkkelfaktor for 
å lykkes med forskerlinjen 
fremheves også av Eskerud 
med flere i deres evaluering 
av veiledning i forsker linjen2. 

En oppfordring til mine 
eldre kolleger blir derfor å 
åpne forskningsgruppen for 
en forskerlinjestudent og 
forklare hvorfor ditt fagfelt 
er det mest spennende i 
verden. Vi er nemlig ikke 
vanskelig å be.  •

Corona og studentundervisning
Ved universitetet i Oslo skjer nesten all undervisning nå digitalt. 
Dette er jo en ny situasjon, både for lærere og studenter.

Forelesningene skjer på zoom, hvor 
alle studentene (forutsatt at teknikken 
virker) kan se og høre foreleseren og 
se samtidig Power Point, og foreleseren 
kan se studentene, dersom de har på 
videofunksjonen. Det er det mange 
studenter som ikke har, og forelesere 
snakker ofte til en helt svart skjerm, 
uten noen respons i det hele tatt.

 
Medisinsk fagutvalg har sendt 
en ønskeliste til foreleserne:

- Hold pausen hellig
- Aktiviser oss
- Lek dere i zoom på forhånd
- Vi elsker liveforelesninger 
- Opplys oss

OVERLEGEN har spurt leder av 
Norsk Medisinerstudentforening 
Håvard Ulsaker om det er rimelig at 
dette kun er et ansvar for foreleserne, 
eller om man kan forvente at også 
studentene tar noe ansvar, ved for 
eksempel å ha på videofunksjonen, 
og gi foreleser noe respons underveis.

Han svarer: Studentene må også 
bidra til at digital undervisning blir 
en god opplevelse. Underviserne bør 
ta sin del ved å ha liveforelesninger, 
legge opp til studentaktiviserende 
læring og overholde pausene. Sam-
tidig må studentene følge opp initia-
tivene underviserne tar og bidra i 
undervisningen der foreleseren 
 legger opp til det. Jeg tenker at vi  

er i en annen situasjon enn i vår. Da 
hadde studentene stor forståelse for 
at digital undervisning var noe nytt 
for universitetene og underviserne, 
og dermed en forståelse for at det 
ikke løp knirkefritt. Nå har vi holdt 
på med dette i 6 mnd og tålmodig-
heten er nok ikke helt den samme 
lenger, og man forventer et mer 
 sømløst opplegg.

Til OVERLEGEN sier Ulsaker videre: 
Dette var en interessant vinkling på 
problemstillingen. Jeg har ikke tenkt 
det fra forelesersiden før.

(Red.)

Referanser

1  Jacobsen, G. W. En ubetinget 
suksess. (3, 2019). Tidsskrift for 
Den norske legeforening. URL: 
https://tidsskriftet.no/2019/02/
leder/en-ubetinget-suksess 

2  Eskerud, I., Müller, K. E.,  
Stien, M. H., Guttormsen, A B., 
Bjerkreim, A. T. (3, 2019). 
Veiledning av studenter ved 
Forskerlinjen. Tidsskrift for 
Den norske legeforening. URL: 
https://tidsskriftet.no/2019/02/
kort-rapport/veiledning-av- 
studenter-ved-forskerlinjen 
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Forskningsutvalget har utviklet 
Legeforeningens forsknings-

politiske strategi1, men har også publi-
sert omfattende og viktig arbeid om 
blant annet forskningsfinansiering2. 
Utvalgets arbeid har vært sentralt for 
utviklingen av Legeforeningens 
 politikk. 

I september 2019 opphørte funksjons - 
tiden til sittende utvalg, og grunnet en 
styrket fagakse med opprettelsen av 
Fagstyret ble det naturlig å ta en runde 
på hvordan Legeforeningen skal orga-
nisere arbeidet med forskning videre. 
Samme høst ble en arbeidsgruppe i 

sekretariatet oppnevnt. Gruppen skulle 
se på hvilke muligheter Legeforeningen 
har til å løfte medisinsk forskning og gi 
en anbefaling til Sentralstyret. Våren 
2020 la gruppen frem sin rapport. 

Arbeidsgruppens konklusjon var at 
Legeforeningen gjennom sin yrkesakse 
allerede dekker problemstillingene 
rundt lønns- og arbeidsvilkår, og at et 
nytt utvalg bør ha et spisset og tidsav-
grenset mandat som fokuserer på fag-
lige premisser for helseforskning. På 
bakgrunn av dette ble det vedtatt at det 
nye Forskningsutvalget skal rapportere 
til Fagstyret.

På Fagstyrets møte 24. november 
skal utvalgets endelige sammensetning 
og mandat vedtas. Det er foreslått at 
utvalget skal representere bredt, fra 
både kommune- og spesialisthelsetjen-
esten. Fagstyret skal også ta stilling til 
mandat, det vil si hvilke satsningsom-
råder Forskningsutvalget skal fokusere 
på under sin funksjonstid.  •

Legeforeningens forskningsutvalg
– fra fagforening til fagakse

Legeforeningens forskningsutvalg ble opprettet i 1998 og har siden den 
gang fungert som et rådgivende utvalg for Sentralstyret. Medisinsk forskning 
er grunnpilaren for fagutvikling og med det en viktig sak for mange av  
Legeforeningens medlemmer. Problemstillinger som rekruttering, lønns-  
og arbeidsvilkår samt konkurranse fra andre fagdisipliner er andre 
 utfordringer for leger i medisinsk forskning.

Referanser:

1  https://www.legeforeningen.no/
globalassets/legeforeningen.no/
fag-og-utdanning/forskning/ 
forskningspolitisk-strategi.pdf 

2  https://www.legeforeningen.no/
contentassets/b82102013a0- 
a44819cbc2e62970528c6/ 
kunnskap-koster.pdf 

Av Hedda Maurud, seniorrådgiver, Medisinsk fagavdeling, DNLF

Foto: V
ilde B

augstø

Fra venstre: Thea Falkenberg Mikkelsen, Marte Kvittum Tangen, Asbjørg Stray-Pedersen, Tom Sundar 
og Cecilie Risøe.
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Hva er helseforetakenes forsknings-
forpliktelse? Alle helseforetak skal ha 
forskningsaktiviteter innenfor rammen 
av kliniske problemstillinger, forskning 
som er relevant for styrking av klinisk 
praksis, befolkningens helsetilstand 
(epidemiologi) og helsetjenester. 
Forskningsaktiviteten er en av 4 lov-
pålagte oppgaver ( jfr. Spesialisthelse-
tjenestelovens § 3-8 og helseforetaks-
lovens §§ 1 og 2): pasientbehandling, 
utdanning av helsepersonell, forskning 
og opplæring av pasienter og pårørende. 
Helseforetakene har behov for konti-
nuerlig å bygge forskningskompetanse, 
blant annet i form av leger i helsefore-
taket som tar PhD. Dette er for å sikre 
at anerkjent beste praksis ligger til 
grunn for både pasientbehandling, 
utdanning av helsepersonell og opp-
læring av pasienter og pårørende, og  
at nye behandlinger og metoder tas 
tidsriktig i bruk. Forskning er altså et 
verktøy for kvalitet i helsetjenesten  
på sykehuset.  

Administrasjon og infrastruktur
Helseforetakene har først og fremst 
oppfattet sin forskningsforpliktelse å 
være knyttet til overordnet forsknings-
administrasjon og -infrastruktur. 
 Administrative forsknings- og utviklings- 
avdelinger har vokst fram med rådgiv-
ning, kontroll- og forskningsressurser. 
Dette inkluderer etablering av kliniske 
forskningsposter, hvor man kan kjøpe 

tilgang til lokale og hjelpepersonell, 
men selv må skaffe utstyr eller i tillegg 
kjøpe tilgang til utstyr som for eksempel 
bildediagnostisk utstyr. Tilsvarende har 
Det medisinske fakultet ved Universi-
tetet i Bergen opprettet Forskningsenhet 
for helseundersøkelser, der kliniske 
prosjekter som ikke trenger sykehusets 
infrastruktur kan kjøpe seg plass. 

Finansiering og byråkratisering
På mange måter er ansvaret for å 
drive forskning overført fra helse-
foretaket til enkeltforskeren, 
 istedenfor at sykehusavdelingene er 
ansvarliggjort.  Enkeltforskeren må 
skaffe finansiering til prosjektet, ofte fra 
Samarbeidsorganet i det regionale hel-
seforetaket, for så å betale brorparten 
av forskningsstøtten tilbake til det 
lokale helseforetaket gjennom betaling 
for tilgang til fasiliteter, leie eller avløn-
ning av hjelpepersonell osv. Det sier 
seg selv at dette bidrar til byråkratise-
ring av forskning, og det skaffer ikke 
effektive rammebeting elser for klinis-
ke forskningsprosjekter. Dyktige syke-
pleiere lar seg ikke lett rekruttere som 
prosjektsykepleiere til midlertidige 
deltidsstillinger, og opplæring av hjel-
pepersonell blir derfor ofte en vedva-
rende utfordring i et flerårig prosjekt. 
Dette kan redusere både gjennomfø-
ring og kvalitet i kliniske prosjekter. 
Tilsvarende er brorparten av dagens 
PhD-stipendiater unge kvinner, og en 

må påregne svangerskap og omsorgs-
permisjon i stipendperioden. Da opp-
står det tidsforskyvning mellom pro-
sjektlegen og hjelpepersonellets 
arbeidskontrakt som kan være vanskelig 
å løse da det ikke gis lønnsmidler for 
vikar for PhD-stipendiater. I tillegg er 
inklusjonstidens varighet i kliniske 
behandlingsprosjekter ofte uforutsig-
bar, og en 3-årig prosjektfinansiering 
blir ofte en for kort horisont. Dagens 
Covid-19 pandemi er jo et godt eksem-
pel på hvordan rekruttering og gjen-
nomføring av klinisk forskning kan 
forsinkes av ytre omstendigheter.

En felles løsning for disse vanlige 
utfordringene i kliniske forsknings-
prosjekter ville være at avdelingene 
hadde forskningssykepleiere fast 
 ansatt som en del av avdelingens egen-
finansiering av forskning, eller som 
øremerket støtte til særlig gode for-
skergrupper. Likeledes bør planlegging 
av forskningsprosjekter inkluderes 
som en del av vanlig drift på poliklinik-
ker og laboratorier. Dette vil bidra til å 
alminneliggjøre forskning og ekspone-
re avdelingens personale for forskning 
som en integrert del av sykehusdriften. 
Slik er jo også lovens intensjon, etter 
vår mening. Forskningsledelse må 
inngå som en naturlig del av avdelings-
ledelse på linje med ledelse av pasient-
behandling, utdanning av helsearbeid-
ere og opplæring av pasienter og 
pårørende.

Utfordringer for klinisk forskning
– mye mer enn Covid-19

›› Av Eva Gerdts, professor dr. med., Klinisk institutt 2, 
Universitetet i Bergen og overlege, 

Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
og Maja-Lisa Løchen, professor dr. med., Institutt for samfunnsmedisin, 

UiT Norges arktiske universitet og overlege, Hjertemedisinsk avdeling, 
Universitetssykehuset Nord-Norge



Hvordan rekruttere de beste hodene til 
klinisk forskning? En PhD-utdannelse 
sikrer basiskompetanse i forskning, og 
øver opp evnen til kritisk tenkning og 
systematisk arbeid. Med dagens ord-
ning for turnustjeneste (LIS1) og lege-
spesialisering (LIS2/3), ser vi en to-
deling av rekrutteringen til PhD- 
stipendiatstillinger. Forskerlinjene ved 
de medisinske fakulteter har bidratt til 
at medisinerstudenter eksponeres for 
forskning, og brorparten av disse ut-
vider sitt forskerlinjeprosjekt til et 
PhD-prosjekt i direkte forlengelse av 
medisinerstudiet. Men klinisk forsk-
ning krever ofte medisinsk forståelse 
eller kompetanse i kliniske teknikker 
som kan være vanskelig å tilby til for-
skerlinjestudenter. I vår forskergruppe 
ved Universitetet i Bergen har vi imid-
lertid fått lov til å veilede noen fantas-
tiske forskerlinjestudenter videre til 
PhD. Imidlertid vil det for mange kli-
niske prosjekter være mer relevant å 
rekruttere en PhD-kandidat fra leger i 
spesialisering (LIS) som innehar den 
spesialkompetanse som etterspørres i 
prosjektet. I dag vil en slik potensiell 
PhD-kandidat være i 30-årene og ha 
fast stilling i helseforetaket. Å takke ja 
til et PhD-stipend medfører en rekke 
utfordringer selv for den mest interes-
serte og skolerte kandidat. Blant annet 
trenger man velvilje fra avdelingsleder 
for å få 3 års permisjon, og privatøko-
nomien må tåle en betydelig nedgang  
i inntekt. I dag er mange leger som er 
ansatt i helseforetak bekymret for at 
PhD-utdanning kan føre til at de mister 
kontakten med avdelingen og taper 
opparbeidete kliniske ferdigheter eller 
posisjon i kollegiet. Da kan det virke 
fristende å velge en ordning der dette 
gjennomføres som 50% stilling som 
stipendiat over 6 år i kombinasjon med 
50% klinisk stilling i helseforetaket. 
Noen kliniske forskningsprosjekter 
med lang inklusjons- eller oppfølgings-
tid vil også vanskelig kunne gjennom-
føres som 3-årig PhD-prosjekt. Veileder 
kan i slike tilfeller være interessert i  
et dobbeltløp, altså at både PhD og 
spesialistutdanning foregår parallelt. 
Både UiB og Helse Bergen samt UiT  
og UNN er velvillig innstilt til dobbelt-
løp, men i praksis kan det bli vanskelig 

om man ikke finner en annen lege i 
50% stilling å dele den kliniske stillingen 
med. Ved skifte mellom avdelinger i 
spesialiseringsløpet oppstår vanligvis 
problemer. Fra universitetets side er 
det et uttrykt ønske om at PhD-utdan-
ning gjennomføres tidlig i karriereren, 
og både forskerlinjen og dobbeltløp 
kan bidra til å oppnå lavere gjennom-
snittsalder på kandidatene ved fullført 
PhD. Da vil enkelt sagt kompetansen 
ha en større samfunnsvirkning. 
 Ansettelsesvilkår for PhD-stipendiater 
reguleres av forskrift til Universitets  
og høyskoleloven §6-4 (https://lov-
data.no/dokument/SF/forskrift/2006- 
01-31-102). I Kapittel 1 i forskriften  
§1.3 framgår det at stipendiater kan 
ansettes i 50% stilling deler av eller 
hele perioden i særskilte tilfeller og 
etter søknad.

Det finnes mange eksempler på at 
PhD-stipend i 50% stilling fører fram 
til PhD grad i henhold til plan. Typisk 
er da kandidaten ferdig spesialist og 
kombinerer 50% PhD-stipend med en 
50% overlegestilling. Dobbeltløp kan 
også godt la seg gjennomføre dersom 

kandidaten er under utdanning innen-
for den samme avdelingen gjennom 
hele perioden. Men kanskje får man 
mer kraft i PhD-prosjektet om man 
satser 100%.

Hvordan beholde de beste hodene i  
klinisk forskning? En PhD-grad kan 
betraktes som et svennestykke i forsk-
ning. Mens mange PhD-kandidater 
avslutter sin forskningskarriere med  
å disputere, så er helseforetakene av-
hengig av at leger fortsetter å forske 
utover PhD-graden. Tradisjonelt har 
overleger med doktorgrad kunnet 
fortsette forskning innenfor avdel-
ingens budsjettrammer, med tilgang  
til rom, hjelpepersonell, pasienter og 
utstyr som en integrert del av arbeids-
hverdagen. Men utviklingen i syke-
husene de siste årene har ført til større 
effektivitetspress i klinisk pasientbe-
handling, med poliklinisering, dagopp-
hold og redusert tid og ressurser til å 
drive klinisk forskning som en integrert 
del av pasientbehandlingen. De små 
forskningsrommene på de kliniske 
avdelingenee er for det meste overtatt 
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av andre aktiviteter. Selv om meste-
parten av forskningsfinansieringen  
fra Samarbeidsorganene i de regionale 
helseforetakene er rettet mot junior-
forskere, så har det i både Helse Vest og 
Helse Nord vokst fram en anerkjennelse 
av at det er behov for finansiering av 
arbeidstid til forskning også for senior-
forskere, og at internasjonal erfaring er 
viktig i forskning. Nye stipendtyper som 
korttidsstipend til utenlandsopphold 
og flerårige kliniske deltidsstipender 
er utviklet for å møte dette behovet. 
For å få god forskningskvalitet og 
 effektiv ressursutnyttelse, er det viktig 
at slike seniorforskere ikke fungerer 
som isolerte enkeltmannsforetak, men 
organiseres i forskergrupper. Ikke alle 
overleger vil naturlig tilhøre en for-
skergruppe forankret ved et medisinsk 
fakultet. Den enkelte avdeling eller 
sykehus må da opprette en egnet orga-
nisering av sine forskere. Dette kan 
typisk gjennomføres som forutsetning 
for prioritering av tilgang til nødvendig 
forskningsinfrastruktur og for tildeling 
av arbeidstid til forskning. Den enkelte 
avdeling kan da også prioritere hvilke 

forskningsområder som skal ha for-
trinn, basert på egen strategiplan og 
den realkompetanse overleger med 
PhD besitter. Slik organisering av for-
skergrupper vil også gi bedre mulighet 
for tilslag på eksternfinansiering. 

Er dagens rammebetingelser for klinisk 
forskning bærekraftige? Etter vår 
 mening er dagens rammebetingelser 
for å rekruttere og beholde de beste 
hodene i helseforetakets forskning lite 
attraktive for unge, moderne mennesker. 
For dagens unge LIS-leger er det få 
insitamenter som stimulerer til forsk-
ningsinteresse og PhD-utdanning. 
Mens relevant forskningskompetanse 
og PhD tidligere kunne kvalifisere som 
del av legespesialisering, og doktorgrad 
tidligere var en uuttalt forutsetning for 
å få overlegestilling ved et universitets-
sykehus, så har dagens stillingsstruktur 
i helseforetakene og nytt system for 
spesialistutdanning endret dette bildet 
totalt. LIS- stillinger er nå faste stillinger, 
og PhD gir ingen tellende tjeneste i 
spesialiseringen. Faktisk finnes seksjoner 
uten PhD-kompetanse blant faste over -
leger på våre universitetssykehus. Det 
er behov for å forbedre rammebeting-
elsene for klinisk forskning i helsefore-
takene om dette skal være interessant 
for dagens unge leger.

I Helse Bergen og UNN får alle leger 
med PhD- grad et fast personlig lønns-
tillegg, men dette økes ikke om du 
fortsetter som aktiv forsker utover 
PhD. Tvert imot øker du presset i din 
arbeidsdag, og forlenger arbeidsuken 
med ubetalte timer til forskning. Hos 
noen dedikerte personer vil utsiktene 

til en akademisk bistilling ved univer-
sitetet være et insitament her. Men for 
at mange skal velge forskning utover 
PhD må forskning inn på avdelingens 
arbeidsplan, og gi uttelling lønnsmes-
sig eller i forhold til anseelse eller 
tildeling av mer interessante arbeids-
oppgaver. Her kan tillitsvalgte for 
 Legeforeningen og lokal ledelse sam-
arbeide. Tross alt er publikasjoner og 
fullførte PhD-grader inntektsposter i 
helseforetakets budsjett, og forskning 
en forutsetning for kvalitet i helse-
tjenesten.

Kompetansemål Lis 2-3
I spesialiseringsprogrammene inngår 
læringsmål for forskning i de felles 
kompetansemål for LIS2-3. Blant disse 
er: 1) Kjenne til klinisk etikk-komiteer, 
deres arbeid og vite hvordan de kan 
kontaktes, 2) Kunne lese og forstå og 
vurdere hypoteser i en forsknings - 
p rotokoll, og kjenne til relevant lovverk  
og grunnleggende forskningsetikk,  
3) Kunne bruke relevante kunnskaps-
kilder innen egen spesialitet, og kjenne 
deres styrker og svakheter. Det mangler 
krav om praktisk eksponering for 
 klinisk forskning. Etter vår mening 
ville en skriftlig fordypningsoppgave 
for spesialistkandidatene ha en stor 
faglig merverdi, sikre kandidaten reell 
minimumskompetanse i bruk av 
 kunnskaps kilder og andre forsknings-
verktøy og samtidig bidra til forsk-
ningsinntekt i helseforetakene. Til 
sammenligning inngår en skriftlig 
forskningsoppgave i spesialisering  
i flere europeiske land.   •
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Det medisinske fakultetet ved uni-
versitetet i Oslo ble reorganisert  

i 2009, som følge av etableringen av 
OUS. Det ble sett som gunstig å speile 
OUS sin organisering, og instituttene 
ble samlet i 3 institutter, der 
Institutt for klinisk medi-
sin er det største. Det er 
her de fleste sykehus-
leger har sin tilknyt-
ning til fakultetet.

Overleger i sykehus 
har som oftest stilling 
ved Institutt for klinisk 
 medisin. 

Her har man nær  
50  «Fulle stillinger», dvs  
professor eller 1. amanuensis.  
De fleste av disse er 100 % stillinger  
og mange har en 20 % bistilling i 
 sykehus. Videre har man ca 310  
«20% stillinger» dvs professor II eller 
1. amanuensis 20 % stilling. Det er her 
overlegene ved sykehus kommer inn, 
ved at de har full stilling (100%) på 
sykehus og deltidsstilling i universitetet. 
Fra fakultetets side er det kostbart å ha 
så mange personer i deltidsstillinger, 
idet dette gir mer kompleks adminis-
trasjon, men på den annen side er det 
hensiktsmessig gitt vårt oppdrag å gi 
oppdatert, forskningsbasert undervis-

ning over hele det kliniske spektrum 
av fagom råder. Av de 310 kombina-
sjonsstilling ene er ca 80 finansiert  
av Oslo universitetssykehus (OUS) og 
10 av Akershus universitetssykehus 

(Ahus). Under visningen som 
blir  utført i disse sykehus- 

finansierte  stillingen ut-
gjør 10-12 % av all ut ført 
undervisning i profe-
sjonsstudiet i  medisin. 
Vi opp lever en stor 
 interesse for disse 

stilling ene, og noen 
 steder stor konkurranse 

om å få disse stillingene. De 
fleste som søker har nok et 

genuint ønske om å få drive med 
forskning og få drive med forsknings-
basert undervisning. Lønnen ligger 
typisk mellom 140.000 kr og 190.000 
kr pr år.

Det er ikke høy lønn?
Nei, her må vi jo følge universitetets 
lønnssystemer, som ikke er like gunstig 
som sykehusenes. Men i 2012 inngikk 
vi en avtale med sykehusene «våre», 
OUS og Ahus, om felles utlysning av 
disse stillingene, og her fikk vi også til 
at man fikk krav på 1 dag pr uke til 
forskning i sykehusavdelingen i tillegg 

til 1 dag pr uke  
til forskning og 
undervisning for 
universitetet.

Advokat Bente 
Kvamme i Lege-
foreningen utfyller 
dette: 

Professor II stillin-
gen om fattes ikke av 
 hovedtariffavtalen  
i Staten. I Personalhånd-
boken står det at departementet har 
 administrativt bestemt at stilling som 
professor II skal avlønnes med 1/5 av 
professor stillingen. Videre er det slik  
at det finnes sær -regler for visse typer 
bistillinger, som gjør at det kan nyttes 
midlertidig ansettelse, og at  åremålene 
kan være fra 2 til 6 år.

Selv om lønnen i II-stillingene er 
knyttet opp mot Professorstillingene 
så fastsettes lønnen ut fra individuell 
kompetanse, rekrutteringshensyn  
el.l., på samme måte som ved tilsetting 
i andre stillinger. Videre er det slik  
at ved enhver forlengelse av en tids-
begrenset stilling er å betrakte som  
et selvstendig tilsettingsvedtak og  
gir dermed adgang til å endre 
 lønns plassering dersom det er  
aktuelt.

Forskning i bistilling
Universitetet i Oslo. Medisinsk fakultet

310 overleger i sykehus har bistilling ved Universitetet i Oslo (UiO). Det typiske 
er full overlegestilling ved sykehus og en 20 % stilling ved universitetet i tillegg. 
Lønnen er ikke spesielt høy, og kravene for å få en professor-II stilling er like  
de som kreves for I-stilling. Det å både skulle drive forskning på så høyt nivå, 
og i tillegg ha en klinisk overlegestilling virker krevende. 

OVERLEGEN har snakket med dekan Ivar Gladhaug ved det medisinske fakultet UiO, med 
advokat i Legeforeningen Bente Kvamme og seniorrådgiver i likestilling og mangfold ved 
UiO, Hege Elisabeth Løvbak, samt tillitsvalgt for legene ved fakultetet, Svend Davanger.

Foto: Sturlason

Av Arne Laudal 
Refsum, overlege, 
medlem av redak-

sjonskomitéen

Ivar Gladhaug

Bente Kvamme
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Hva omfatter arbeidstiden? 
Vi spør dekan Gladhaug.

II-stillinger har samme krav til 
 kompetanse som I-stillingene, og 
II-stillingene har 50% av tiden avsatt 
til forskning på samme måte som I- 
stillingene. Den omfatter timeplan-
festet undervisning, eksamenstimer og 
veiledning av studentoppgaver. Tid til 
veiledning av dr.grads stipendiater skal 
gå av forskningsdelen, mens disputas-
arbeid og bedømmelseskomitearbeid 
inngår ikke i dette. Det er en generell 
forpliktelse man påtar seg ved å ta en 
universitetsstilling. Tidligere sa man 
45 % forskning, 45 % undervisning og 
10 % universitetsadministrasjon inkl. 
disputaser, komitéarbeid osv, men  
det ble for noen år siden besluttet å 
forenkle dette til 50/50 og anse de 
nevnte oppgaver som generelt univer-
sitetsarbeid. Dette er nå innarbeidet i 
alle stillingsbeskrivelser for utlysning 
av akademiske toppstillinger og som 
sådan en del av stillingsinstruksen.

Advokat Bente Kvamme i Legeforen-
ingens JA avdeling:

Professorkompetanse forutsetter 
betydelig vitenskapelig produksjon ut 
over den som kreves til en doktorgrad. 
Hovedvekten skal legges på vitenskap-
elige arbeider, samt på forsknings -
ledelse og deltagelse i forsknings-
prosjekter. Forskningen skal være av  
høy kvalitet og vise både dybde og 
 bredde. Forsk ningen skal reflektere  
en selvstendig forskningsprofil og vise 
evne til å ta opp nye problemstillinger. 
Vedvarende forskningsaktivitet er en 
forutsetning for tildeling av professor-
kompetanse.

Dekan Ivar Gladhaug tilfører: Det er 
kun personer som er ansatt i mer enn 
50 % stilling som førsteamanuensis  
ved universitetet som kan søke om 
opprykk til professor. Personer som  
er ansatt i tilsvarende stillingsprosent 
som forsker ved universitetet kan søke 
om bedømmelse som «forsker med 
professorkompetanse». Dette gir jo 
ikke rett til professorstilling, men det 
kan ha lønnsmessige konsekvenser. 
Forskere som ikke er ansatt ved uni-
versitetet omfattes ikke av denne 

 ordningen. Her hjelper det ikke å ha 
forskerstilling ved sykehuset.

Kan kravet om at det minst skal være 
en kvinne i alle komiteer føre til økt 
byråkratisk belastning for kvinnene,  
og dermed vanskeligere å komme i 
posisjon til opprykk til professor- 
stilling (Professor-I)?

Gladhaug: Her bestemmes regel-
verket av departementet. Dette er en 
problemstilling som vi har bragt inn 
for departementet. Kravet er at det er 
kun fra full stilling at man kan be om 
vurdering for opprykk. Vi har fortsatt 
ikke like mange kvinner som menn i 
disse stillingene, og dermed kan nok 
dette kravet om kvinnerepresentasjon 
føre til en viss ekstrabelastning for 
kvinnene i disse stillingene.

Hege Elisabeth Løvbak er seniorråd-
giver likestilling og mangfold ved UiO: 

Tematikken har vært oppe til disku-
sjon ved flere anledninger, blant annet i 
universitetsstyret og i koordinerings-
gruppen for likestilling. Mye arbeidsbe-
lastning kan komme på de få kvinnene 
som arbeider ved enheten. Det er derfor 

Fakultetsstyret

Dekan

Pro- og
visedekaner

Institutt for 
helse og
samfunn

Institutt for 
klinisk

medisin

Institutt for 
medisinske

basalfag
Norsk senter for

molekylærmedisin

Fakultetsdirektør

Fakultets-
administrasjonen

Regionale komiteer for  
medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk
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viktig at lederne ved en hetene 
er bevisste på fordeling av 
nettopp denne type opp-
gaver og/eller annen type 
ikke-meriterende arbeid, 
slik at man unngår å belaste  
det under representerte kjønn 
unødig.

Finansierer sykehusene egentlig 
universitetet? Dere tar overhead 
av lønns midlene som sykehusene selv 
betaler til disse kombinasjonsstillingene, 
kan man si at sykehusene finansierer 
universitetet?
Gladhaug: Av de 90 kombinasjonsstil-
lingene finansiert av OUS og Ahus tar 
UiO en overhead på 15%.Totalt sett 
kommer ca 8 % av fakultetets inntekter 
fra overhead. Vi tar også overhead for 
stipendiater fra Forskningsrådet, men 
ikke for stipendiater fra for eksempel 

Kreftforeningen eller 
andre ideelle institu-
sjoner. Overhead-inn-
tektene går generelt 
til kostnadsdekning 
ved det å ha ansatte. 

Sykehusene eier riktig-
nok areal ene som Insti-

tutt for klinisk medisin 
 disponerer, men univer-
sitet dekker drift inklusive 

kontorutstyr, inventar, oppgrad - 
ering av laboratorie utstyr etc.

Svend Davanger er hovedtillits - 
valgt for legene ved det Medisinske 
fakult etet (Med.fak.). 

Sett fra oss ansatte på Med.fak. har 
jeg nok en litt annen innfallsvinkel. 
Problemet er ikke at sykehusene 
 finansierer UiO, men at sykehusene tar 
makt over Med.fak. Organiseringen  
av OUS la føringer for organisering av 

fakultetet. Det  
var en stor kamp 
om dette da 
organiser ingen 
ble vedtatt.  
Videre har vi  
den situasjonen  
at mange vitenskap - 
elige ansatte vet at 
lønnen deres 
 kommer faktisk fra 
OUS, slik at lojaliteten ligger hos 
 sykehuset og ikke hos Med.fak. Vi  
ser blant annet at når de publiserer 
artikler, oppgir de OUS tilhørighet, 
men ofte ikke UiO- tilhørighet. OUS 
har også stor forskn ingsfinansiering, 
mens Med.fak. har nesten ingen. Så 
OUS er den sterke storebroren, Med.
fak den fattige  fetteren.  •

LEGEFORENINGENS
MEDLEMSFORDELER 

Bruk medlemsfordelene 
− og spar tusenlapper hvert eneste år! 

Du får rabatt på alt fra bank, forsikring, 
juridisk bistand, bil, reiser og hotell. 

Du kan enkelt finne  
ut mer om dine 
 medlemsfordeler  
ved å logge deg inn  
på «Mine sider» på 
 www.legeforeningen.no 
eller last ned Lege
foreningens app  
A+ Legeforeningen 
på din mobil. 

Last ned fra  

ER DU IKKE 
MEDLEM ENNÅ? 

Bli med i Norges 
største medisinske 
felleskap og dra nyt
te av alle  
medlemsfordelene.  
Fordelene ved å være 
mange er mange! 

LEGEFORENINGEN
HAR LANSERT EN  
NY MEDLEMS APP

Last ned Legeforeningens  
medlemsapp til din mobil  
− og du har alltid medlems

kortet og fordelene lett  
tilgjengelig i lomma.

Last ned appen  
A+ Legeforeningen 
– gratis, så klart!

Svend DavangerHege Elisabeth 
Løvbak
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Det var en god del utfor  - 
dringer knyttet til å 

forske på et mindre sjuke-
hus. Det forelå begrenset 
forskningskompetanse ved 
sjukehuset, og de med kom-
petanse var travle klinikere 
med litet tid til å gi råd. I 
praksis var jeg derfor avhengig 
av lange bilreiser til Levanger 
og Trondheim å treffe veiled - 
erne mine. Distansen fra 
Namsos til Trondheim er 
200 km. Av og til sto jeg fast 
i konkrete problemstillinger, 
og det kunne gå dager- eller i 
verste fall uker- før jeg fikk tak 
i personer som kunne gi råd. 

Jeg fikk stipend via Extra-
stiftelsen. Min søkerorgani-

sasjon var Stoffskiftefor-
bundet. Jeg kan ikke få 
fullrost min søkerorganisa-
sjon. Stipendet fra Extra-
stiftelsen tilsvarte imidlertid 
kun ca. 60 % av mitt tidligere 
lønnsnivå, men jeg fikk 
 anledning til å fortsette å gå 
tertiærvakter på medisinsk 
avdeling på sjukehuset, og 
dette kompenserte litt av 
inntektstapet. En av studiene 
jeg gjorde gikk på sammen-
hengen mellom stoffskiftet  
i HUNT2 og seinere risiko 
for brudd. Det var en stor 
frustrasjon at ingen hadde 
tatt ansvaret for å gjøre ferdig 
Bruddregisteret ved sjuke-
husa i Nord-Trøndelag. Det 

endte med at jeg selv måtte 
delta i dette registrerings-
arbeidet.

 I retrospekt er jeg glad  
for at jeg fikk anledning til å 
gjennomføre disse forsknings - 
årene. Mine studier var på 
ingen måte revolusjonerende, 
men jeg fikk et nyttig blikk 
inn i forskningsverdenen. 
Spesielt godt likte jeg statis-
tikk og å se hvordan sam-
arbeid (og konflikter) i for-
skermiljøet fungerte. Dykket 
i forskermiljøet bekreftet 
også den oppfatningen jeg 
lenge har hatt, nemlig at det 
viktigste arbeidet vi gjør er 
det kliniske hverdagsarbeidet 
med pasienter. Jeg har også 

blitt overbevist om at stedlig 
forskerkompetanse er helt 
nødvendig for at forskning 
skal fungere. Enkelte hevder 
at dette nå er overflødig, da 
kommunikasjon i dag kan 
skje via Skype eller andre 
nettbaserte løsninger. Jeg  
vil imidlertid tro at vi under 
Covid-19-perioden har sett 
begrensningene ved disse 
løsningene. De kan ikke 
erstatte den direkte mennesk - 
elige kontakten. Ved sjuke-
huset Namsos arbeider vi 
fortsatt overfor vår adminis-
trasjon for å få ansatt en 
stedlig forskningsråd - 
giver.  •

Forskning på et mindre lokalsjukehus 
- utfordringer og muligheter

Jeg har arbeidet ved sjukehuset Namsos siden slutten av 1980-tallet som 
 indremedisiner og seinere også som endokrinolog. Jeg disputerte i 2014 basert 
på thyreoideastudier utgående fra HUNT2 og HUNT3. Jeg var en av de første 
 somatiske legene som disputerte ved vårt sjukehus. 

Av Anders Svare, indremediciner + endocrinolog, medisinsk avdeling, Sjukehuset Namsos

Har du bistilling? Har du registrert det?
Mange overleger har bistillinger ved universitet eller høyskoler, men det er  
erfaringsmessig få som registrerer dette.

Dette nummeret av Overlegen dreier 
seg om forskning. Mange overleger 
har bistilling ved universitetene, men 
det er dessverre få som registrerer 
dette i medlemsregisteret. Vi opp-
fordrer derfor alle våre medlemmer 
til å oppdatere medlemsregisteret 
når de har slike bistillinger.
 

Fremgangsmåte:
Alle endringer kan gjøres ved å  
logge inn på legeforeningen.no, velge 
«Min side» på toppmenyen. Velg 
deretter fanen «Arbeidsforhold»  
og trykk på «Legg til stilling».  
Arbeidsforhold som overlege 
 registreres ved å velge stillingstypen 

'Ledende stilling i spesialisthelse-
tjenesten'. Arbeidsforhold som 
 forsker registreres ved å velge 
 stillingstypen 'Forskerstillinger'.
Spørsmål om registrering av 
 arbeidsforhold og kontaktinforma-
sjon på Min side, kan rettes til  
medlem@legeforeningen.no
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Hvem er det som skal  
fremskaffe denne kunnskapen? 
Vi mener det må være de faglig sterk-
este og mest ambisiøse legene. Det er 
en alt for viktig oppgave til å overlate 
til hvem som helst. Legene er uvurder-
lige i å bringe faget fremover og sikre 
at pasientbehandlingen har det beste 
kunnskapsgrunnlaget. Paradoksalt er 
det slik at vi er avhengige av å rekruttere 
legestandens klokeste hoder, samtidig 
må de være «dumme» nok til å aksept-
ere ansettelsesvilkårene. 

Legestipendiater ligger ofte mer  
enn 100 000 kroner lavere i grunnlønn 
enn sine LIS-kollegaer. Om vakttil-
legget tas med i regnskapet, kan en 
aktiv og ambisiøs forskerlege tjene 
halvparten av en tilsvarende aktiv og 
vaktglad lege, selv med lik erfaring  
og kompetanse. Overleger med bred og 
relevant klinisk erfaring har de beste 
forutsetninger for å stille relevante 
vitenskapelige spørsmål. De møter 
tilsvarende utfordringer som de  
yngre legene og risikerer å halvere  
sin kliniske grunnlønn om de erstatter 

tid i klinikk med forskning. Det er 
uakseptabelt. 

Norges Forskningsråd og Helse Sør-
Øst har en rundsum på 1 125 000 kroner 
i 2020 for en doktorgradsstipendiat 
eller forsker i sine tildelinger. Dette gir 
mulighet for å tilby konkurransedyktig 
lønn til de beste legene. Imidlertid 
opplever vi at når vi fremmer krav  
om at leger må få konkurransedyktig 
lønn for å forske, blir vi ofte møtt med 
argumenter om at mange andre enn 
leger kan være kvalifiserte for stillinge-
ne. De er gjerne akademikere med 5 års 
universitetsutdannelse og forsknings-
fokusert mastergrad, men helt uten 
klinisk kompetanse. Det er altså ikke 
bevilgningen som begrenser lønningene, 
men heller arbeidsgiver sin vilje til å 
akseptere at man må betale for å gjøre 
akademia til en attraktiv karrierevei 
også for leger. 

Fortsatt er det heldigvis mange leger 
som tar doktorgrad innen de kliniske 
fagene, men det er viktig å huske på at 
doktorgraden bare er begynnelsen på 
forskerutdannelsen. For å kunne forske 

frem viktige nye behandlinger for pasi-
enten, må forskeren oftest gå den lange 
veien via postdoktor-, amanuensis- og 
til slutt professorstillinger. Denne lange 
akademiske karriereveien, med relativt 
lav lønn og stor arbeidsinnsats, er nok 
et hinder for mange allerede høyt 
kvali fiserte leger.  Vi risikerer derfor  
å miste de beste kandidatene.  

Om det blir færre leger som satser  
på en karrierevei i klinisk forskning, vil 
vi på sikt få samme situasjon som i de 
basalmedisinske fagene der stadig 
færre professorer er leger. I sin ytterste 
konsekvens vil dette føre til at forsk-
ningen ikke er forankret i klinikken  
og at forskningen får liten eller ingen 
klinisk relevans. Konsekvensen er at 
pasienten ikke får den best mulige 
behandlingen. 

Lønnsforhold for forskere
Å jobbe for lønnstillegg til de under-
betalte forskerlegene er en frustrerende 
jobb. Jobben kan sammenlignes med  
å bære vann oppover elven. Forsker-
stillingene er oftest midlertidige. Selv 

Leger som forsker er 
navet i kunnskapsbasert medisin

Begrepet evidensbasert medisin eller kunnskapsbasert medisin ble introdusert i 1992  
og er kjernen i vestlig medisin (1).  Kunnskapsbasert medisin ble definert av David Sackett  
som «bevisst, eksplisitt og skjønnsom bruk av beste tilgjengelige evidens i beslutninger  
om individuelle pasienters helse» (2). Det handler altså om pasienten sitt beste, men for  
å kunne tilby pasientene best mulig behandling, må vi ha et solid kunnskapsgrunnlag. 

Av Bendik Chr. Brinchmann, Erik Sveberg Dietrichs, Espen Andre Haavardsholm og Mette Kalager.  
Alle er medlemmer i styret i Leger i vitenskapelig stilling (LVS)

Foto: N
iklas Lello
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om vi får hevet en enkelt kandidat, 
rykker vi tilbake til start når nye kandi-
dater ansettes. Vi som leger må derfor 
stå sammen bak et krav om å heve 
lønnen for leger i forskerstillinger.  
Vårt forslag er at lønnen må bindes til 
grunnlønn for leger i kliniske stillinger 
med tilsvarende kompetansenivå. Først 
da kan vi som tillitsvalgte slippe sisyfos - 
arbeidet med å heve lønnen til leger i 
vitenskapelige stillinger.

Diakonhjemmet foregangssykehus
Ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo er 
det forhandlet frem en slik løsning.  I 
det lokale lønnsoppgjøret i 2015 fikk 
sykehuset en protokolltilførsel som la 
grunnlaget for at lønnsstruktur og 
lønnsutvikling for leger i stipendiat-
stilling skulle være en del av den lokale 
særavtalen (3). I 2016 ble det fastsatt et 
prinsipp om at leger i forskerstillinger 
lønnes tilsvarende LIS A og LIS B, og 
følger lønnsutviklingen som forhand-
les lokalt hvert år. Følgende tekst ble 
lagt til i den lokale særavtalen «Ph.D.- 
stipendiater har en minstelønnssats 

tilsvarende sats for LIS kategori A. 
Post.doc.-stipendiater har en minste-
lønnssats tilsvarende LIS i kategori  
B» (4). Fra 2019 ble det innført en ny 
kategori for leger som har gjennomført 
en full postdoktor periode, disse av-
lønnes med sammen minstelønnssats 
som LIS i kategori C (5). 

Diakonhjemmet sykehus har valgt å 
verdsette arbeidet som gjøres av deres 
dyktige og ambisiøse forskerleger. De 
har tilrettelagt for en akademisk lønns-
stige og sikrer lik lønnsutvikling for 
klinikere og forskere. Vi mener at til-
svarende avtaler bør inngås ved samt-
lige sykehus. Avtalen setter rammen 
for minimumslønn, de fleste forsker-
leger er verdt mer. 

Det blir spennende å følge med på 
den kliniske forskningen fremover. 
Kanskje blir Diakonhjemmet best i 
klassen? Kunnskapsbasert - så klart. •

Litteratur:
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"Evidence based medicine—an 
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Medical Journal 348: g371.
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son, S., Rosenberg, W. & Hayens, 
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contentassets/2057f-
4b771c646d3bebbba939d45a81f/
protokoll-lokaleforh.-lonnsopp-
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  «Å jobbe for lønnstillegg til de 
    underbetalte forskerlegene  
  er en frustrerende jobb.  
      Jobben kan sammenlignes  
   med  å bære vann  
              oppover elven»
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Fra politisk  
beslutning til kombinerte stillinger 
Både stortinget og sittende regjering 
har understreket hvor viktig medisinsk 
forskning er. Det er storting og regje-
ring som vedtar rammebetingelsene 
for forskningspolitikken. I 2018 ble det 
brukt 73 mrd. kroner til de forsknings-
utførende sektorene; universitets- og 
høyskolesektoren, instituttsektoren og 
forskning i næringslivet. Universitet- 
og høyskolesektoren inkludert univer-
sitetssykehusene stod for 35% av 
FoU-midlene i Norge i 2018. Siden 
1980 årene har det skjedd en betydelig 
økning i forskningsaktiviteten i Norge. 
Det er flere årsaker; men en viktig 
årsak er en sterk økning innenfor høy-
ere utdanning og en bevisst satsning på 
forskning fra sentrale myndigheter. 

I spesialisthelsetjenestelovens kapittel 
3 om særlige plikter og oppgaver står 
det under § 3-5 om deltagelse i under-
visning og opplæring: «De regionale 
helseforetakene skal sørge for at beho-
vet for undervisning og opplæring av 
helsefaglige elever, lærlinger, studen-
ter, turnuskandidater og spesialister 
dekkes innen helseregionen». Det 
fremkommer av bestemmelsen at syke-
husene i de 4 regionale helseforetake-
ne har undervisning og forskning som 
2 av fire hovedoppgaver. Denne lovpå-
lagte tjenesten utløser ressurser til 
foretakene. Noe av ressursene som er 
øremerket studentundervisning blir 
brukt til å finansiere kombinerte stil-
linger i tett samarbeid med De helse-
vitenskapelige fakulteter. Både forsk-

ning og undervisning av medisin - 
studenter er svært viktige oppgaver 
som overlegene i sykehusene utfører. 
Både de regionale helseforetakene og 
sykehusene har nedfelt i sine strategi-
planer at undervisningssamarbeidet 
mellom foretak og undervisnings-
institusjon skal prioriteres og styrkes. 
Dette var en viktig føring da ordningen 
med kombinerte stillinger ble etablert. 

Hva sier overenskomsten?
Overenskomstens del A2 mellom 
 arbeidsgiverforeningen Spekter og  
Den norske legeforening inneholder 
konkrete bestemmelser for leger ansatt 
i de ulike helseforetakene. § 2 regulerer 
tjenesteplikt og i § 2.4 står følgende om 
«kombinerte stillinger»: «Partene er 
enige om at det i helseforetakene skal 
tilrettelegges for kombinerte stillinger 
med tjenestested både på sykehus og 
universitet/høyskole der hvor opp-
gaver, funksjoner og forholdene for 
øvrig ligger til rette for det. Legenes 
tjenesteplikt med hensyn til undervis-
ning kombinert med tilstrekkelig tid til 
forskning, kan utformes nærmere etter 
særskilt avtale med den enkelte lege». 

Hva er kombinerte stillinger?
Kombinerte stillinger er stillinger  
hvor legens arbeidsforhold består av 
en klinisk stilling i kombinasjon med 
en forskerstilling. For eksempel 80 % 
stilling ved helseforetaket og 20 % 
stilling ved universitetet. Andre for-
delingsprosenter er også mulig.

Men betyr dette at kombinerte 
 stillinger alltid er kombinasjon av 
 tilsettingsforhold ved helseforetaket  
og universitetet? Eller kan kombinerte 
stillinger også være 100 % ved helse-
foretaket, men hvor det foreligger en 
undervisnings- og forskningsavtale 
mellom den enkelte lege og univer-
sitetet? 

Det kan være ulike forståelser og 
definisjoner for hva kombinerte stillinger 
er ved de ulike institusjonene. Det er 
viktig at samarbeidene sykehus og 
universitet har samme begrepsforståelse 
og definert innhold av stillingen slik at 
ansettelsesprosessen for den aktuelle 
overlege oppleves som ryddig. Når det 
gjelder ansettelsesforholdet melder 
det seg spørsmål som; Skal forutset-
ningen være at overlegen har et ansett-
elsesforhold både ved et sykehus og et 
universitet eller kan man være ansatt 
kun ved sykehuset? Ved at det foreligger 
en undervisnings- og forsknings avtale 
mellom den ansatte og universitetet? 

Dette kan være ulikt løst i de ulike 
helseforetakene. Ved UNN for eksempel, 
følger det av B-delen § 2.2 Kombinerte 
stillinger at: 

«Kombinerte stillinger er bistillinger i 
20 %. Stillingsstørrelsen fastsettes ut fra 
alminnelig arbeidstid, jfr. A2 § 3.2 og 
B-delens § 3.3. Det skal legges til rette 
for kombinerte stillinger med tjenestetid 
både på UNN og UiT- Norges arktiske 
universitet, hvor oppgaver, funksjoner 
og forholdene for øvrig ligger til rette for 
det. Legenes tjenesteplikt med hensyn til 
undervisning kombinert med tilstrekke-

Kombinerte stillinger for overleger på sykehus:

En glede
eller ren plikt?

Av Solveig Nergård, styremedlem Of, foretakstillitsvalgt UNN, Tromsø
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lig tid til forskning, kan utformes 
 nærmere etter særskilt avtale med  
den enkelte lege. 

Legens lønn fra helseforetaket ut-
regnes i forhold til vedkommende sin 
deltidsprosent og den faktiske deltagelse 
i vaktarbeid og annet arbeid, dog slik  
at vaktlønn, kompensasjon for tilfeldig 
overtid og kompensasjon for utvidet 
arbeidstid beregnes ut fra den mini-
mumslønnssatsen legen ville hatt i full 
stilling ved helseforetaket».

I dag rommer begrepet kombinerte 
stillinger langt flere ulike stillings-
kombinasjoner enn beskrivelsen over. 
Det er nødvendig med gode samar-
beidsavtaler mellom sykehus og 
 universitet og den lege-ansatte for å  
få til gode arbeidsbetingelser for legen 
slik at arbeidet som utføres kan bli av 
høy kvalitet. 

Arbeidsbetingelser for  
overleger i kombinerte stillinger
I dag er kombinerte stillinger mest 
utbredt ved universitetssykehusene  
og medisinske fakulteter. Hvordan er 
arbeidsbetingelsene for overleger på 
sykehus som innehar kombinerte stil-
linger? Mange overleger har kombinerte 
stillinger ved at de jobber 100% ved 
universitetssykehuset og i 20% bis-
tilling ved universitetet som lektor, 1.
amenuensis eller professor II. Det  
er en form for kombinert stilling som 
oftest fungerer ved at overlegen har 
undervisningsplikt på dagtid og hvor 
forberedelsene til undervisningen 
gjerne skjer på ettermiddag og kveld. 
Samtidig er det en god del overleger 
som har kombinerte stillinger med en 
annen stillingsbrøk enn overfor be-
skrevet. Det krever en annen utfor-
ming av arbeidsavtalen og dens inn-
hold enn når overlegen har en bistilling 
ved universitetet. Det finnes eksempler 
på mange ulike avtaler om kombinerte 
stillinger; f.eks. 80% ansettelse på 
sykehuset og 40-50% ansettelse på 
universitetet til de som har hoved-
stillingen sin ved et universitet og 
 bistilling på sykehuset. Stillingenes 
arbeidsbetingelser må avspeile hvor 
viktige dette arbeidet er både for 
 universitetene og for helseforetakene. 
Overlegene som fyller disse stillingene 

har en krevende oppgave å utføre. For - 
beredelse av undervisning krever at 
man er up to date på forskningsfronten 
og at man har helsepedagogisk utdan-
nelse for god kunnskapsformidling til 
studentene. Undervisningen skal digi-
taliseres og man skal bruke den best 
tilgjengelige digital-pedagogiske for-
midlingsmetoden. Det tar tid. Samtidig 
skal overlegen være i pasientrettet 
klinisk arbeid og utføre vaktarbeid 
med øyeblikkelig hjelps oppgaver.  
Det er viktig at arbeidsgiver utviser 
smidighet og fleksibilitet overfor de 
aktuelle overlegene som tar på seg 
arbeidet i kombinerte stillinger. 

Hvordan er  
stillingene regulert per i dag?
De kombinerte stillingene er som 
 hovedregel besatt av erfarne overleger 
som har jobbet mange år i klinisk 
 arbeid og som i tillegg har doktorgrad 
og kanskje har forsket. Universitetene 
er helt avhengig av at det er overleger 
som tar på seg undervisningsansvaret. 
Det er viktig at arbeidsgiverne ser den 
overordnede nytteverdien som ligger i 
de kombinerte stillingene. Ikke bare 
blir forsknings og undervisningen 
ivaretatt; stillingene gjør at man 
 knytter teori, læring og medisinsk 
praksis sammen. 

Tid og ansettelsesprosess
Fra en kombinert stilling er utlyst til  
en arbeidsavtale er signert, må det 
avklares både stillingsprosent og ar-
beids- og lønnsvilkår. Ved sykehusene 
skal som regel stillingen og tilhørende 
lønnsvilkår behandles av et lønnsut-
valg. Dette i motsetning til tidligere da 
en avdelings- eller klinikkleder i større 
grad kunne avgjøre vilkårene. Det er 
viktig at de som tar avgjørelsene an-
gående dette har bakgrunnskunnskap 
og overordnet forståelse for hva de 
kombinerte stillingene representerer 
utover og se på ren krone for time 
avlønning. Når man søker på en stilling 
er man motivert for å få stillingen og 
for å komme i gang med arbeidet. Der-
som ansettelsesprosesser drøyer ut i 
lang tid kan det bli en utmattende pro-
sess for den som har søkt. Det er derfor 
avgjørende at leder på det aktuelle 

instituttet og leder på sykehusavdel-
ingen det gjelder er tett på ansettelses-
prosessen og styrer denne slik at avta-
len blir landet. Det er og avgjørende at 
lederen som er ansvarlig for forhand-
lingsprosessen har kontinuerlig god 
kommunikasjon med søkeren. Når 
månedene går og søkeren ikke hører 
noe om ansettelsesprosessen fra sin 
leder er det vanskelig å vite hvor 
 prosessen står og hva som er årsaken 
til at man ikke får informasjon om 
prosessen. 

Tid og forutsigbarhet
Alle vet hvor viktig det er å ha forut-
sigbarhet i sin jobb for å kunne yte 
optimalt. Dersom avtale om kombinerte 
stillinger ikke har lengre forutsigbarhet 
enn f.eks. 1 år før avtalen skal refor-
handles, vil det føre til at mye opp-
merksomhet og krefter brukes til 
re-forhandling av avtaler i stedet  
for å holde fokuset på det faglige. 

Gode arbeidsvilkår og lønnsbetingelser
Når en erfaren overlege tar på seg 
 undervisning- og forskningsarbeid 
gjennom kombinerte stillinger, betyr 
det ofte at de må gå ned i stillings-
prosent ved sykehuset. Tidligere 
 kunne de kombinerte stillingene ha en 
samlet stillingsprosent på 130-150 %. 
Ved nyansettelser i dag er regelen at 
samlet stillingsprosent kan være opp 
til 120 %. Da blir det viktig at arbeids-
giverne overordnet ser verdien i dette 
arbeidet slik at ikke lønnsbetingelsene 
for den enkelte ansatte blir så dårlig at 
overlegen i teori og praksis finansierer 
sin egen forskning.  

Håp om bedring?
Noen sykehus og universitet har inn-
gått lokale samarbeidsavtaler om kom-
binerte stillinger for å bedre regulere 
samarbeidet og arbeidsavtalens inn-
hold mellom to arbeidsgivere og over-
legen som arbeidstaker. Det gjenstår 
fortsatt en god del arbeid ved en del 
institusjoner og foretak for å få på plass 
forutsigbare gode arbeidsvilkår for 
overlegen. Gode arbeids- og lønns-
betingelser er viktig for kontinuitet i 
stillingene og for god rekruttering til 
kombinerte stillinger.  •
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Dette vil også ha stor betydning for 
vår søsterorganisasjon, Fakultet 

for medisin og helsevitenskap ved 
NTNU. Undervisning av helsearbeidere 
og organisering av forskning og inno-
vasjon vil måtte endres. Vi vil få tilgang 
til en bredere sykehistorie fra pasientene, 
mer strukturert journalinformasjon og 
noe verktøy for gjennomføring av 
forskningsprosjekt inne i journalsys-
temet. Samtidig blir det behov for 
 enkelt å kunne ta ut data fra journal  
og sammenstille med data fra andre 
kilder. RHF Midt-Norge og St Olavs 
hospital har en ambisjon om å etablere 
et datafellesskap sammen med primær - 
helsetjenesten, miljøer på NTNU og 
andre institusjoner, som SINTEF, der 
forskere kan få enklere tilgang til data 
og bedre lagring av data enn i dag. 
Samtidig vil avansert analyseverktøy 
bli tilgjengelig, og kolleger fra andre 
miljø på NTNU vil bidra. Teknologi 
miljøet vi har ved NTNU og SINTEF 
har ambisjoner om å gå enda tyngre 
inn forskning basert på helsedata og 
bidra til å fremskaffe informasjon  
som kan bedre behandlingen for den 
enkelte pasient. 

Det er et ønske om økt forskning og 
innovasjon ved sykehusene og flest 
mulig pasienter bør får tilbud om å 
være med i kliniske studier. Ved St 
Olavs hospital og Fakultet for medisin 
og helsevitenskap – NTNU, er mange 
kliniske forskergrupper i praksis knyttet 
til klinikker eller avdelinger på syke-
huset, organisert rundt den enkelte 

medisinske spesialitet med deltakelse 
fra en rekke profesjoner. Sykehuset og 
fakultetet er bygd slik at det er mulig 
med felles bruk av lokaler og utstyr og 
kort vei mellom kliniske avdelinger og 
universitetsmiljøene. Administrativt 
ansatte og andre støttefunksjoner kan 
være ansatt i en av de to organisasjonene, 
men ha arbeidsoppgaver på tvers av de 
to organisasjonene med felles forsknings - 
ledelse. Det er et ønske om at universitet 
og sykehuset unngår å bygge opp 
 parallelle infrastrukturer for forskning.

Etter mønster fra Kings College i 
London og sykehus og universitet i 
København, har vi i et samarbeid 
 mellom RHF Midt-Norge / St Olavs 
hospital og NTNU etablert Clinical 
Academic Goups (CAG). Disse vil ta 
utgangspunkt i en klinisk problem-

stilling som bare kan løses gjennom 
tverrfaglig samarbeid og translasjons-
forskning, og integrerer forskere fra 
kliniske miljø og grunnforskning i sam-
me gruppe. Gruppene skal ha en tyde-
lig organisering og forsknings ledelse 
og involvere hele regionen. Kompetan-
seutvikling, relevans,  kvalitet og inno-
vasjon vektlegges  
i søknadene, inkludert en plan for 
 søknader om eksterne midler og  
plan for videreføring etter tildelings-
perioden. 

De fire fakultetene med legeut-
danning (UiT, NTNU, UiB, UiO) og  
de tilhørende universitetssykehusene 
har et ansvar for å stimulere til viten-
skapelig arbeid i hele sin region og  
for bidra til  å utvikle helsetjenesten  
i hele regionen.  •

Det integrerte universitetssykehuset
Den viktigste endringen for forskningsmiljøene i Midt – Norge i årene som 
kommer, er innføring av et nytt felles elektronisk journalsystem i sykehusene 
og primærhelsetjenesten, Helseplattformen/Epic, der pasientene har en 
felles gjennomgående journal. 

Av Gunnar Morken, Professor, overlege i psykiatri, Direktør for forskning,
 innovasjon og utdanning St Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

TEMA - FORSKNING
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« Haukugla»

Det er ikke størrelsen det kommer an på….

Jo, det er det faktisk. Når det gjelder sykehus-
bygninger. Det er nesten pinlig hvor mange ganger 
Overlegen og Overlegeforeningen har måttet 
påpeke at nye sykehusbygninger blir bygget for 
små. Hvorfor har de som bestemmer så utrolig 
treigt for det? Det må være fordi effektiv bruk av 
kapitalen som bindes opp i bygningsinvesteringer 
er en av grunnsteinene i hele foretaksreformen 
fra 2002. Leger og Legeforeningen var så banalt 
naive når man nølende støttet foretaksreformen, 
dette fordi man så at endringen ville fjerne svarte - 
perspillet mellom fylkeskommunen som eier og 
betaler, og Regjering/Storting som bevilger og 
premissleverandør.

Denne reformens grunnleggende ideologi har 
hele veien vært økonomisk, og hvor New Public 
Management bare er en liten bit av dette, en ideo-
logi som bygger på en grunnleggende mistro til 
offentlige ansatte. Nei, her er det utnyttelsen av 
kapitalinvesteringene som er det viktigste. Det er 
viktigere så se i hvor stor grad hver m2 benyttes, 
enn å se på om man kan behandle flere ved å øke 
antall undersøkelsesrom og operasjonsstuer, eller 
gi bedre kvalitet ved å unngå korridorpasienter. 
Det er faktisk blitt slik at det virker smålig fra 
arbeidstakersiden å løfte frem arbeidsmiljø for 
oss ansatte, som kontorer, hvile/soverom eller 
vaktrom, noe som i alle andre samfunnssektorer 
er en selvfølge.

Nå skal kommunene visstnok overta store deler 
av aktiviteten, slik at små bygg kanskje blir store 
nok, de bare vet det ikke enda. Og når man ser  
på den manglende kompetanseoppbyggingen i 
kommunene i kjølvannet av Samhandlingsre-
formen (noen som husker den i det hele tatt?),  
så er det ingen grunn til å tro at dette 
blir vellykket.

Herr Redaktør!
I Overlegen nr. 3-2020 har tidligere 
professor i økonomi, Victor D. Norman 
en artikkel med  tittelen «Helse – velferdsstatens 
gjøkunge?».  I artikkelen stiller han spørsmål om 
hvorfor helse og pleie er et offentlig ansvar og 
hvorfor vi ikke lar markedet ta seg av det.

Svaret han gir forundret meg, jeg ble både skuffet og urolig 
over den manglende forståelsen han tydeligvis har, over hva 
et velfungerende offentlig helsevesen er av betydning ikke 
bare for hver enkelt av oss som potensielle pasienter eller 
for samfunnet som helhet. Dette ble ytterligere forsterket da 
han hevder at «De fleste av mine  kolleger vil nikke til nesten 
alt jeg har skrevet ovenfor». Her synes det å mangle ordet 
«anerkjennende».

Hva er så hensikten med et offentlig helsevesen for enkelt 
mennesket som potensiell pasient?  Mesteparten av sykdom 
eller skade er uflaks og som med tyveri eller brann kunne 
man sikkert forsikre seg mot slike hendelser. Men, sykdom 
og skade er mye mer og kan være eller bli svært kostbart 
over tid og jeg tviler på om de fleste eller alle ville eller for-
stå, nødvendigheten av å ta høyde for dette. Så fra et moral-
menneskelig ståsted, vil de med høy inntekt være villig til 
høyere forsikringspremie, fordi de var velstående, slik at 
premien for mindre bemidlede kunne bli akseptabel? Da må 
det være enklere med et skattebasert «forsikringssystem» 
hvor tilgangen til helsetjenester er lik og at det ikke koster 
noe (eller bare litt) ved forbruk. 

Hva er så hensikten med et offentlig helsevesen for sam-
funnet som helhet? For det første må det være en fordel for 
samfunnet at det finnes et velfungerende helsesystem for 
medlemmene slik at sykdom eller skade blir behandlet uav-
hengig om at et forsikringsselskap «vurderer» om det skal 
betale for dette. Hvis ikke, ville samfunnet av moralske 
grunner bli påført omkostninger i form av ulike hjelpetiltak. 
For samfunnet som organisasjon har det offentlige helse-
vesen mulighet og evne til almen preventive tiltak som er til 
nytte og glede for medlemmene som  vaksinasjonsprogram, 
skole – og bedriftshelsetjenester, helsestatistikk, epidemi-
overvåkning og mange, mange  a ndre tjenester. Daglig ser vi de 
fleste av oss nytten av dette. 

At det er økning i kostnaden til helsevesenet skyldes mange 
faktorer, men også i stor grad at behandlingstil budet for 
mange alvorlige sykdommer er radialt endret eller betydelig 
større og bredere enn for 60-70 år siden. Mange ville da for - 
blitt syke og uføre, mange ikke ville nådd 50- 60 års alderen, 
men i dag gjør de det, lever et godt liv og betaler skatt. Vi 
som husker da «Kroneisen» kosten en krone, kan jo bare 
forundres over at samme produkt nå koster 15 gangeren.

Arnt Jakobsen, pensjonist, 
tidligere sjeflege/karkirurg  Rikshospitalet

Leserinnlegg: 
Arnt

Jakobsen



N
O

2
0

TS
M

0
0

0
1

6
  

0
2

-o
kt

-2
0

2
0

Referanser: 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 02.10.2020) 2. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 24.09.2020) 3. Tresiba® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert 
24.09.2020) 4. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 og 5.2 (sist oppdatert 24.09.2020)

C
T
 
 

T

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4

•  Til subkutan injeksjon 1 gang daglig, i lår, overarm eller abdominalvegg. Injeksjonsstedene skal varieres innen samme 
område for å redusere risikoen for lipodystrofi. Steady-state oppnås etter dosering i 2–3 dager

•  Samme injeksjonstidspunkt anbefales, når som helst på dagen. Fleksibilitet ved behov, men minst 8 timer mellom hver 
injeksjon. Glemt dose tas så snart det oppdages, og deretter vanlig doseregime

•   Hypoglykemi er en svært vanlig (≥1/10) bivirkning ved bruk av insulin, inkludert insulin degludec Reaksjoner på 
injeksjonsstedet kan forekomme, disse er vanligvis milde og forbigående, og forsvinner normalt ved fortsatt behandling

•   Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng glukosekontroll i overgangsperioden og i de påfølgende 
ukene. Doser og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen samtidig antidiabetisk 
behandling, må eventuelt justeres

•  Det er ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide eller under amming
•  Tresiba i ferdigfylt penn finnes i to styrker (100 E/ml og 200 E/ml). Angi korrekt styrke på resepten. Tallet i 

doseringsvinduet angir antall enheter, ingen omregning nødvendig
•  Kardiovaskulær sikkerhet bekreftet

Kan benyttes uten dosejustering Anbefales ikke
Alder Ungdom/barn fra 1 år 

Eldre (≥65 år)  
Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt

Barn under 1 år 
Ingen klinisk erfaring

Nyre
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt  
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt  

Hjerte
svikt

Det er rapportert tilfeller av hjertesvikt når pioglitazon ble brukt i 
kombinasjon med insulin, spesielt hos pasienter med risikofaktorer for å 
utvikle hjertesvikt. Hvis kombinasjonen benyttes skal pasienter observeres 
for tegn og symptomer på hjertesvikt, vektøkning og ødem. Behandling 
med pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer.

Lever
funksjon

Kan brukes  
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt 
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt 

Tresiba «Novo Nordisk»
Insulinanalog, langtidsvirkende.                                    ATC-nr.: A10A E06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i sylinderampulle 100 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin degludec (rDNA) 100 
enheter (E) tilsv. 3,66 mg, glyserol, metakresol, fenol, sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjons-
væsker.
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 100 enheter/ml og 200 enheter/ml: 1 ml inneh.: Insulin 
degludec (rDNA) 100 enheter (E), resp. 200 enheter (E) tilsv. 3,66 mg, resp. 7,32 mg, glyserol, metakresol, fenol, 
sinkacetat, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.
Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Administreres 1 gang daglig, 
når som helst i løpet av dagen, fortrinnsvis på samme tidspunkt hver dag. Fleksibilitet i valg av administreringstidspunkt 
tillates når det ikke er mulig å administrere ved samme tidspunkt hver dag, men klinisk erfaring med dette mangler 
hos barn og ungdom. Det skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene. Doseres i overensstemmelse med 
pasientens individuelle behov. Optimalisering av glykemisk kontroll anbefales vha. dosejustering basert på fastende 
plasmaglukose. Dosejustering kan være nødvendig ved økt fysisk aktivitet, endret kosthold, eller annen samtidig 
sykdom. Ved overgang fra andre insulinpreparater anbefales streng blodglukosekontroll i overgangsperioden og de 
første påfølgende uker. Dose og tidspunkt for administrering av hurtigvirkende insulinpreparater, eller annen 
samtidig antidiabetisk behandling, må ev. justeres. Insulin degludec 1 enhet (E) tilsv. humaninsulin 1 internasjonal 
enhet (IE), insulin glargin (100 E/ml) 1 enhet (E) eller insulin detemir 1 enhet (E). Diabetes mellitus type 1: Skal 
kombineres med hurtigvirkende insulin for å dekke insulinbehovet ved måltider. Tas 1 gang daglig sammen med 
måltidsinsulin, etterfølgende individuelle dosejusteringer er påkrevd. Overgang fra andre insulinpreparater: En 
dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin eller den tidligere basalkomponenten i et 
kontinuerlig s.c. insulininfusjonsregime bør vurderes, etterfulgt av individuell dosejustering basert på glykemisk 
respons. Diabetes mellitus type 2: Kan administreres alene eller i enhver kombinasjon med orale antidiabetika, 
GLP-1-reseptoragonister og bolusinsulin. Anbefalt daglig startdose er 10  enheter, etterfulgt av individuell 
dosejustering. Ved tillegg av insulin degludec til GLP-1-reseptoragonister er anbefalt startdose 10 enheter daglig 
etterfulgt av individuelle dosejusteringer. Ved tillegg av GLP-1-reseptoragonister til insulin degludec anbefales det å 
redusere dosen av insulin degludec med 20%, for å minimere risikoen for hypoglykemi. Dosen justeres deretter 
individuelt. Overgang fra andre insulinpreparater: For pasienter som behandles med basalinsulin 1 gang daglig, 
basalbolusbehandling, eller behandling med blandingsinsulin eller selvblandet insulin, kan overgangen fra 
basalinsulin til insulin degludec gjøres enhet for enhet basert på tidligere basalinsulindose, etterfulgt av individuelle 
dosejusteringer. En dosereduksjon på 20% av den tidligere dosen med basalinsulin bør vurderes ved overgang fra 
basalinsulin 2 ganger daglig og ved overgang fra insulin glargin (300 E/ml), etterfulgt av individuell dosejustering. 
Glemt dose: Glemt dose anbefales tatt så snart den oppdages, og deretter gjenopptas vanlig doseregime med 1 
daglig dose. Det skal alltid være minst 8 timer mellom injeksjonene. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller 
nyrefunksjon: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres individuelt. Barn og ungdom <18 år: 
Ingen klinisk erfaring med bruk av dette legemidlet til barn <1 år. Kan brukes av ungdom og barn fra 1 år. Ved 
endring av basalinsulin til Tresiba er det nødvendig å overveie individuell dosereduksjon av basal- og bolusinsulin for 
å minimere risikoen for hypoglykemi. Eldre ≥65 år: Måling av glukose må intensiveres, og insulindosen justeres 
individuelt. Tilberedning/Håndtering: Oppløsning som ikke fremstår som klar og fargeløs skal ikke brukes. Skal 
ikke etterfylles, deles med andre eller blandes med andre legemidler. Skal ikke tilsettes infusjonsvæsker. Det skal alltid 
settes på en ny nål før hver bruk. Nåler skal ikke brukes om igjen: Gjenbruk av nåler øker risikoen for tette nåler, noe 
som kan føre til under- eller overdosering. Pasienten skal kaste nålen etter hver injeksjon. FlexTouch ferdigfylt penn: 
Med ferdigfylt penn 100 enheter/ml kan det administreres en dose fra 1-80 enheter pr. injeksjon, i trinn på 1 enhet. 
Med ferdigfylt penn 200 enheter/ml kan det administreres en dose fra 2-160 enheter pr. injeksjon, i trinn på 
2 enheter. Dosetelleren viser antallet enheter uansett styrke, og det skal ikke foretas noen doseomregning ved 
overgang til ny styrke. For å unngå feildosering og potensiell overdosering skal det aldri brukes en sprøyte til å trekke 
legemidlet opp fra sylinderampullen som er i den ferdigfylte pennen. FlexTouch brukes sammen med NovoFine nåler 
med lengde opptil 8 mm. Se pakningsvedlegg. Penfill sylinderampuller: Brukes sammen med NovoFine nåler og 
insulininjeksjonssystemer fra Novo Nordisk. Se pakningsvedlegg. Administrering: Kun til s.c. injeksjon i låret, 
overarmen eller abdominalveggen. Injeksjonsstedene skal alltid varieres innen samme område for å redusere 
risikoen for lipodystrofi og kutan amyloidose. Pasienten skal instrueres i riktig bruk. Skal ikke administreres i.v., da 
dette kan gi alvorlig hypoglykemi. Skal ikke administreres i.m., da dette kan endre absorpsjonen. Skal ikke brukes i 
insulininfusjonspumper. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: 
Hypoglykemi: Utelatelse av et måltid, ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet, eller for høy insulindose i forhold til 
insulinbehovet kan føre til hypoglykemi. Hos barn (spesielt ved basal-bolusregimer) er det viktig å tilpasse insulindoser 
med matinntak og fysisk aktivitet for å minimere risikoen for hypoglykemi. Pasienter som oppnår betydelig 
forbedring av blodglukosekontrollen (f.eks. ved intensivert insulinbehandling), kan oppleve endring i vanlige 
varselsymptomer på hypoglykemi, og må informeres om dette. Vanlige varselsymptomer kan forsvinne hos 
pasienter som har hatt diabetes lenge. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner og feber, øker vanligvis 
insulinbehovet. Samtidig sykdom i nyre, lever eller sykdom som påvirker binyre, hypofyse eller thyreoidea, kan kreve 
doseendringer. Den forlengede effekten av insulin degludec kan forsinke restitusjon etter hypoglykemi. Hypoglykemi 
kan svekke konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og ved bilkjøring bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å 
unngå dette. Det bør overveies om bilkjøring er tilrådelig for pasienter som har nedsatte eller manglende forvarsler 
på hypoglykemi eller som opplever hyppige hypoglykemianfall. Hyperglykemi: Administrering av hurtigvirkende 
insulin anbefales ved alvorlig hyperglykemi. Utilstrekkelig dosering og/eller avbrytelse av behandlingen kan føre til 
hyperglykemi og potensielt til diabetisk ketoacidose. Annen samtidig sykdom, især infeksjoner, kan føre til 
hyperglykemi og økt insulinbehov. Ved diabetes mellitus type 1 fører ubehandlet hyperglykemi etter hvert til 
diabetisk ketoacidose, som er potensielt dødelig. Skifte til insulin av annen type, annet merke eller fra annen tilvirker, 
må skje under medisinsk kontroll og kan kreve doseendring. Hud og underhud: Injeksjonssted må roteres 
kontinuerlig for å redusere risiko for lipodystrofi og kutan amyloidose, da injeksjon i områder med slike reaksjoner 
kan gi forsinket insulinabsorpsjon og forverret glykemisk kontroll. Hypoglykemi er sett etter plutselig endring i 
injeksjonssted til et område uten reaksjoner. Overvåkning av blodglukose anbefales etter endring av injeksjonssted, 
og dosejustering av antidiabetika kan vurderes. Kombinasjon med pioglitazon: Tilfeller av hjertesvikt er rapportert 
ved samtidig bruk av pioglitazon og insulin, spesielt ved risikofaktorer for å utvikle hjertesvikt. Dette må tas i 
betraktning hvis kombinasjonen vurderes, og pasienten skal observeres for tegn og symptomer på hjertesvikt, 
vektøkning og ødem. Pioglitazon skal seponeres ved forverring av kardiale symptomer. Hvordan unngå 
feilmedisinering: Insulinetiketten skal kontrolleres før hver injeksjon, for å unngå utilsiktet forveksling mellom de to 
styrkene av ferdigfylt penn, samt forveksling med andre insulinpreparater. Antall valgte enheter på pennens 

doseteller skal kontrolleres visuelt, og det kreves derfor at pasienter som skal injisere selv kan lese av dosetelleren. 
Blinde/svaksynte skal alltid få hjelp/assistanse fra annen person med godt syn, og som har fått opplæring i bruk av 
pennen. Øyesykdom: Intensivering av insulinbehandling med umiddelbar forbedret glykemisk kontroll kan være 
forbundet med forbigående forverring av diabetisk retinopati, mens langvarig forbedret glykemisk kontroll reduserer 
risikoen for progresjon av diabetisk retinopati. Insulinantistoffer: Administrering av insulin kan føre til dannelse av 
insulinantistoffer. I sjeldne tilfeller kan forekomsten av slike insulinantistoffer kreve justering av insulindosen for å 
korrigere tendens til hyper- eller hypoglykemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, 
bruk interaksjonsanalyse. Betablokkere kan maskere symptomer på hypoglykemi. Oktreotid/lanreotid kan enten 
redusere eller øke insulinbehovet. Alkohol kan forsterke eller redusere insulinets hypoglykemiske effekt. Følgende 
kan redusere insulinbehovet: Orale antidiabetika, GLP-1-reseptoragonister, MAO-hemmere, betablokkere, ACE-
hemmere, salisylater, anabole steroider og sulfonamider. Følgende kan øke insulinbehovet: Orale 
antikonsepsjonsmidler, tiazider, glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, veksthormon og danazol. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen klinisk erfaring med bruk hos gravide. Dyrestudier har ikke vist 
forskjell mellom insulin degludec og humant insulin når det gjelder embryotoksisitet og teratogenisitet. Intensivert 
blodglukosekontroll og overvåkning anbefales generelt hos gravide med diabetes, og ved planlagt graviditet. 
Insulinbehovet minker vanligvis i 1. trimester og stiger deretter i 2. og 3. trimester. Etter fødselen går insulinbehovet 
vanligvis raskt tilbake til samme nivå som før graviditeten. Amming: Ingen klinisk erfaring. Hos rotter ble insulin 
degludec utskilt i melk; konsentrasjonen i melk var lavere enn i plasma. Ukjent om insulin degludec skilles ut i 
morsmelk hos mennesker. Det forventes ingen metabolsk effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Fertilitet: 
Reproduksjonsstudier på dyr har ikke indikert negativ effekt på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): 
Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi1. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet2. Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Generelle: Perifert ødem. Hud: Lipodystrofi3. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Immunsystemet: Overfølsomhet4, urticaria. Ukjent frekvens: Hud: Kutan amyloidose. Spesielle pasientgrupper: 
Ingen indikasjon på forskjeller mht. frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger observert hos eldre, barn og 
ungdom (>1  år til <18  år) og hos pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon i forhold til den generelle 
populasjonen. 1Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller 
permanent hjerneskade eller t.o.m. dødsfall. 2Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, 
misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt 
ved fortsatt behandling. 3Lipodystrofi (inkl. lipohypertrofi, lipoatrofi) og kutan amyloidose kan forekomme og 
forsinke lokal insulinabsorpsjon. 4Manifestert ved hevelse i tunge og lepper, diaré, kvalme, tretthet, kløe. 
Overdosering/Forgiftning: Hypoglykemi kan utvikles i sekvensielle faser. Symptomer: Varierer fra matthet, sult, 
svette og kramper til bevisstløshet (insulinsjokk). Behandling: Ved mild hypoglykemi gis glukose eller sukkerholdige 
produkter oralt. Det anbefales derfor at pasienten alltid har med seg glukoseholdige produkter. Ved alvorlig 
hypoglykemi, der pasienten er bevisstløs, injiseres glukose i.v. eller glukagon (0,5-1 mg) i.m. eller s.c. Glukose skal 
gis i.v. hvis pasienten ikke reagerer på glukagon innen 10-15 minutter. Når pasienten igjen er ved bevissthet, 
anbefales perorale karbohydrater for å forhindre tilbakefall. Se Giftinformasjonens anbefalinger for insulin og 
analoger A10A på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Langtidsvirkende insulinanalog, fremstilt 
ved rekombinant DNA-teknologi. Virkningsmekanisme: Bindes spesifikt til humaninsulinreseptoren og gir samme 
farmakologiske effekt som humant insulin. Blodglukosenedsettende effekt skyldes at opptak av glukose lettes ved 
at insulinet bindes til reseptorer i muskel- og fettceller, samtidig som utskillelse av glukose fra lever hemmes. 
Absorpsjon: Etter s.c. injeksjon dannes oppløselige og stabile multiheksamerer som danner et insulindepot i det 
subkutane vevet. Insulin degludec monomerer spaltes gradvis av fra multiheksamerene og fører til en sakte og 
kontinuerlig tilførsel av insulin degludec inn i sirkulasjonen. I løpet av en 24-timers periode med behandling 1 gang 
daglig, er glukosenedsettende effekt jevnt fordelt gjennom første og andre 12-timers periode. Virkningstiden er 
>42 timer innenfor terapeutisk doseområde. Steady state-konsentrasjon i serum nås etter 2-3 dager ved daglig 
administrering. Doseproporsjonalitet ved total eksponering er observert etter s.c. administrering innenfor terapeutisk 
doseområde. Kravene til bioekvivalens er oppfylt for styrkene 100 enheter/ml og 200 enheter/ml. Sammenligning 
med komparator (se SPC for mer informasjon): Ved diabetes mellitus type 1 er det ved steady state vist 4 × lavere 
dag til dag variasjon i glukosenedsettende effekt, og betydelig antall færre alvorlige hypoglykemiske episoder. Ved 
diabetes mellitus type 1 og 2 er det vist betydelig antall færre nattlige hypoglykemiske episoder. Reduksjon i 
hypoglykemi oppnås ved lavere gjennomsnittlig fastende plasmaglukosenivå og likt HbA1c-resultat. Proteinbinding: 
>99%. Halveringstid: Ca. 25 timer, uavhengig av dose. Metabolisme: Metaboliseres på lignende måte som humant 
insulin. Alle metabolitter som dannes er inaktive. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved 2-8°C (i 
kjøleskap). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Frosset insulin skal ikke brukes. Etter 
anbrudd eller medbrakt som reserve: FlexTouch (ferdigfylt penn): Oppbevares ved høyst 30°C eller ved 2-8°C (i 
kjøleskap) i maks. 8 uker. La pennehetten sitte på for å beskytte mot lys. Penfill (sylinderamp.): Legemidlet skal ikke 
oppbevares i kjøleskap. Oppbevares <30°C i maks. 8 uker beskyttet mot lys. Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, 
oppløsning i sylinderampulle: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (Penfill sylinderamp.) kr 577,10. Injeksjonsvæske, 
oppløsning i ferdigfylt penn: 100 enheter/ml: 5 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 699,70. 200 enheter/
ml: 3 × 3 ml1 (FlexTouch ferdigfylt penn) kr 683,50. 
Refusjon: 
1A10A E06_1 Insulin degludec 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av diabetes mellitus
Refusjonskode: 

ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181 E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244 E11 Diabetes mellitus type 2 244

  
Vilkår: (180) Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling 
med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av: - hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes 
insulinbruken - store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll
(181)  Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved sykehusavdeling med 

tilsvarende spesialitet
(244) Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier.
Sist endret: 28.09.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 24.09.2020
Priser per oktober 2020
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Dosering inntil 160 enheter i hver injeksjon2

 

FORHÅNDSGODKJENT  
REFUSJON VED  

DIABETES TYPE 21

Tresiba® kan nå skrives på blå resept ved diabetes type 2, også av allmennleger.
Se refusjonsvilkår nedenfor

1 GANG DAGLIG FOR ALLE2

Overgang fra Insulatard®2

Insulatard®  
og annet 
basalinsulin 

ganger  
daglig 2 

Bytt til Tresiba®

Reduser total  
daglig dose med-20%

Refusjonskode:1

ICPC Vilkår nr
T89 Diabetes type 1 180, 181
T90 Diabetes type 2 244
ICD Vilkår nr
E10 Diabetes mellitus type 1 180, 181
E11 Diabetes mellitus type 2 244

Vilkår:

180 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal 
behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin på grunn av:  
- hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken  
- store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

181 Behandling skal kun startes av spesialist i indremedisin, barnesykdommer eller ved 
sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet

244 Refusjon ytes kun til pasienter som til tross for optimal behandling med to daglige doser middels 
langtidsvirkende NPH-insulin har vedvarende utfordringer med hypoglykemier

Indikasjon:3

Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.
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Den som venter på noe godt…

Seminaret for
legeledere kommer !

Med fullt engasjement skrev jeg om seminaret for lege-ledere i Overlegen 2-2020,  
selv om Covidbølgen fremdeles var på et høyt nivå. Med håpet om at vi skulle få roet ned  
situasjonen og komme tilbake til en vanlig arbeidsdag etter sommerferien inviterte vi overleger  
i lederstillinger til seminar i november. Det var veldig gledelig å se at over 40 ledere hadde 
meldt sin interesse i  løpet av sommeren og dermed ble det litt trist å måtte flytte seminaret  
da Covid bølge nummer to var på vei inn.  

Av Marieke Claessen, 
avdelingssjef og leder, 

Ofs lederutvalg

››

Vi har satt ny dato til 22. og 23. april 
2021 (uke 16) og lederutvalget 

samt Of styret har bestemt seg for å 
gjennomføre seminaret, uansett status 
for smittesituasjon i landet.

Det beste er fremdeles å få til et 
fysisk møte hvor vi lettere kan utfordre 
til dialog og organisere diskusjoner i 
mindre grupper, men det fins stadig 
bedre muligheter innenfor digitale 
løsninger som kan kombinere foredrag 
i plenum med dialog i mindre grupper 

i «lukkede digitale møterom». Det  
bør vi, i samarbeid med Overlege-
foreningen, kunne få til også!

Hvis det er en ting jeg selv har opp-
levd som utfordrende under pandemi-
en er følelsen av å være innestengt i  
sin egen «boble». Lederstillingen med-
fører til tider at en kan føle seg ensom, 
tross et godt samarbeid i ledergruppen 
og med dine ansatte. Det er som regel 
bare 1 person i akkurat din stilling og 
derfor er ledernettverket viktig for å 

kunne dele erfaringer, sparre med 
kollega-ledere og drøfte utfordringer 
og frustrasjonen som dukker opp med 
jevne mellomrom.

Etter snart 1 år med Corona i Norge 
er jeg overbevist over at de fleste ledere 
lengter etter litt nettverksbygging. 
Seminaret kan bidra til å dele hverdags - 
utfordringer eller hva som motiverer 
dere å stå i stillingen som leder. Jeg 
håper derfor å se mange av dere i  
april!  •

N Y T T  F R A  L E D E R U T V A L G E T
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Jubileum Of 60 år – Vårkurset 2021
Medlemmer og landsrådsrepresentanter!

Sett av 14. – 15. (16.) april 2021 

Da blir det jubileum og Vårkurs 2021 på Grand Hotel i Oslo for alle medlemmer

Det blir også landsrådsmøte med ordinære saker.
I vår usikre tid så planlegges dette arrangementet som et  

hybrid-møte med muligheter for å følge arrangementet digitalt.

Følg med på hjemmesiden vår for oppdatert informasjon.
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/

 Tema og forelesere vil bli publisert så snart det er klart fra kurskomitéen.

FORELØPIGE TEMA:
Ledelse, beredskap, konsulentbruk i helsetjenesten, fremtidsvisjoner

VÅRKURSET 2021Vårkurset

Her finner du oss:
www.facebook.com/Norsk overlegeforening
@overlegeforeningen



OVERLEGEN 4-202034

TEMASIDER ELEKTRONISK PASIENTSJOURNAL

››

«Epic er ikke svaret på alt, men det  
gir muligheter som man ikke har hatt 
tidligere», sa en lege til meg under 
oppholdet jeg hadde ved Harvard Uni-
versity i Boston i 2019-20. Det utsagnet 
oppsummerer egentlig godt det inn-
trykket jeg har av Epic - den elektro-
niske journalløsningen som nå skal 
implementeres i både spesialist-, 
 primær- og kommunehelsetjenesten  
i Midt-Norge. Ved å få alle aktørene i 
helsetjenesten på en og samme platt-
form, blir det enklere å kommunisere 
på tvers av nivåer, tjenester og foretak. 
Det er første gang vi får til en slik 
 s ømløs vertikal informasjonsflyt i 
norsk helsetjeneste, og det var nettopp 
det som var hovedmotivasjonen min 
for å ta jobb i nettopp Helseplattfor-
men. Dette er et historisk prosjekt som 
kommer til å bidra til å løfte norsk 
helsetjeneste de kommende årene. 
Med Helseplattformen vil pasient-
sikkerheten kommer til å bli betydelig 
mye bedre. Pasientene vil slippe å for-
telle den samme sykehistorien igjen og 
igjen når de beveger seg i systemet. 
Mye av dobbeltarbeidet som helsear-
beidere gjør i dag, vil kunne forsvinne. 
En pasient skal innregistreres kun én 
gang når han/hun tas imot på syke-
huset – og ikke i alle de fire systemene 
man f. eks. bruker i dagens akuttmot-
tak i Ålesund. Der skal for øvrig også 
faxmaskinene og gjennomslagsarkene 
stues vekk. Og helsearbeidere skal 
endelig kunne lete frem pasientin-
formasjon via mobil. 

De gode eksemplene fins det mange 
av. Det er likevel ikke til å stikke under 

en stol at det verserer noen myter om 
hva en journalplattform vil bringe med 
seg på godt og vondt. I denne artikkelen 
vil jeg fortelle litt om historien og bak-
grunnen for prosjektet i Midt-Norge, 
hvordan man jobber internt i prosjektet 
og hva planen er i tiden som kommer.

Historien om Helseplattformen
Historien om Helseplattformen starter 
allerede for ti år siden, lenge før norske 
politikere hadde begynt å diskutere 
Akson. De tre helseforetakene i Midt- 
Norge var nødt til å oppgradere det 
elektroniske journalsystemet, og noen 
få var begynt å se på muligheten for å 
få med seg de 84 kommunene i regionen 

på et samarbeid. Helse- og velferds-
direktør Helge Garåsen hadde lang 
fartstid i den største, Trondheim 
 kommune. Det var tidligere administ-
rerende direktør i Helse Midt-Norge, 
Jan Eirik Thoresen, som tok mot til seg 
og gikk til Garåsen. Kunne han tenke 
seg å støtte arbeidet med en felles 
 journalløsning for hele regionen?

- Ja, var det kontante svaret. Dette 
måtte man bare få til. Den potensielle 
samhandlingsgevinsten var enormt 
stor.

Selv om Garåsen ikke kunne svare 
for alle kommunene alene, ble den 
første stenen lagt med denne enig-
heten, og arbeidet kunne begynne. 

En historisk plattform
Etter tre måneder i jobb som viseadministrerende direktør i Helseplattformen 
er jeg blitt imponert over både farten og gjennomføringsevnen til menneskene 
som jobber med å implementere ny elektronisk journal i Midt-Norge.

Av Christer Mjåset, 
viseadministrerende direktør i Helseplattformen

Faglige ledere fra de ulike aktørene som skal ta i bruk Helseplattformen. Fra venstre:  
Marte Walstad, kommuneoverlege, faglig leder primærhelsetjeneste, Trondheim kommune, 
Nina Kongshaug, medisinskfaglig ansvarlig, Helseplattformen, Line Kristoffersen, faglig leder 
for sykepleieområdet, Trondheim kommune, Henrik Erdal, assisterende fagdirektør, Helse 
Møre og Romsdal HF, Kathinka Meirik, assisterende fagdirektør, Helse Nord-Trøndelag HF 
og Per Olav Østbyhaug, direktør for e-helse, St.Olavs hospital HF.
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 I 2012 vedtok styret i Helse Midt- 
Norge at det skulle etableres elekt-
ronisk journal sammen med kommun-
ene. Nåværende administrerende 
direktør i Helseplattformen, Torbjørg 
Vanvik, fikk ansvar for å utvikle pro-
sjektet. Hun hadde med seg betydelig 
erfaring fra store digitaliseringsprosesser 
innen bank og forsikring – i tillegg til 
jernvilje, gjennomføringsevne og en 
visjonær tilnærming til behovet for en 
sammenhengende helsetjeneste. Det 
fikk hun bruk for da prosjektet i starten 
møtte noe motstand nasjonalt. Skulle 
Midt-Norge gå alene uten de andre 
regionene? Og var det nå egentlig 
 mulig å få med seg kommunene?

Noen avgjørende hendelser skulle 
sørge for at det gikk riktig vei. Stig 
Slørdal ble direktør i Helse Midt- 
Norge RHF i 2015 og bidro sterkt til  
å få helsedepartementet ved departe-
mentsråd Bjørn Inge Larsen og helse-
minister Bent Høie til å stille seg bak 
prosjektet. En annen og litt mindre 
kjent side av saken er at Helse Midt- 
Norge sommeren 2016 bidro med 
 finansiering for å få Trondheim 
 kommune med i anskaffelsesarbeidet.

- Det sier litt om viljen vår til å få 
med kommunesida, som Stig Slørdal 
selv har sagt det.

Et eget opsjonssystem for kommunene 
ble konstruert for å få hver og en til å 
signere på en avtale uten å måtte binde 
seg økonomisk eller teknisk til den 
endelige løsningen. Gjennom iherdig 
reise- og møtevirksomhet gjorde pro-
sjektleder Tor Erling Evjen den store 
bragden å få samtlige kommuner i 
regionen til å signere (65 på det tids-
punktet). Det ble samtidig opprettet et 
samarbeidsråd for opsjonskommunene 
med tung representasjon av rådmenn 
og kommuneoverleger, samt et nett-
verk av regionale innføringsledere 
 
«Én innbygger – en journal» 
Sommeren 2016 kom det et nytt gjen-
nombrudd. Da pekte helseminister 
Høie på Midt-Norge som regional ut - 
prøvingsarena for det nasjonale mål-
bildet «Én innbygger – en journal» 
gjennom Helseplattformen. Parallelt 
med dette ble det holdt over 400 
workshops med helsepersonell fra  

hele regionen, en kravspesifikasjon ble 
utformet, konkurransen ble åpnet og  
11 leverandører og sammenslutninger 
meldte seg på i innledende runde. Fire 
leverandører deltok i finaleheatet før 
man i januar 2018 sto igjen med de 
amerikanske gigantene Cerner (som 
eier dagens journalløsning i Helse 
Midt, DocuLive) og Epic. Fire måneder 
senere valgte Cerner å trekke seg da de 
«ikke fant forretningsmessig grunnlag 
for å møte spesifikke utviklingskrav fra 
Helseplattformen». Konkurransen var 
da kommet så langt at man mente 
grunnlaget var godt nok til å invitere 
Epic til å fortsette dialogen. Endelig 
tilbud kom mot slutten av året, og 
 kontrakt ble signert i mars 2019.

Statstilskudd
Prosjekter på størrelse med Helseplatt-
formen, som har en kostnadsramme på 
over tre milliarder kroner, er vanskelig 
å få på beina uten noe statsstøtte. Et 
lånetilskudd ble da også sikret i forbin-
delse med statsbudsjettet for 2019, og 
det gjorde at Trondheim kommune i 
august 2019 utløste sin opsjon og inn-
gikk som 40% eier i Helseplattformen 
ved siden av Helse Midt-Norge (60% 
eier). 

Per dags dato er det bare Trondheim 
som har utløst sin opsjon, men det 

kommende året vil flere kommune-
styrer ta stilling til om og når de vil 
starte prosessen med å koble seg på 
prosjektet. En kommune vil i utgangs-
punktet måtte innløse sin opsjon 19 
måneder før plattformen implementeres. 
I denne perioden skal man bruke syv 
måneder på interne forberedelser, og så 
12 måneder på å bygge selve løsningen. 
Først ut er foregangskommunen Indre 
Fosen, som i skrivende stund forbereder 
seg til å ta stilling før jul. 

Men det er ikke bare kommunene vi 
skal ha med oss på en plattform. En av 
mine arbeidsoppgaver i høst har vært å 
sette i gang arbeidet med å lage et til-
bud til over 700 fastleger i regionen og 
nesten 150 avtalespesialister. Det er 
ikke så enkelt å selge et produkt når 
man verken foreløpig kan demonstrere 
det eller har prisen klar, så det er en 
god del å få på plass. For at Helseplatt-
formen skal bli en suksess, må vi ha 
med det siste leddet av behandlere. D 
et er det ingen tvil om. 

Dette er planen
Med så mange aktører som Helseplatt-
formen er tenkt å involvere, må selve 
implementeringsrekkefølgen planleg-
ges godt. Det foreløpige planen finner 
dere i den vedlagte figur 1. St. Olavs 
hospital skal sammen med Trondheim 

Utallige beslutninger skal tas om hvordan Epics amerikanske løsning skal tilpasses helse-
tjenesten i Midt-Norge. Representanter fra sykehus og kommuner sitter sammen rundt bordet.
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Kommune gå «live» i første runde 
(partial delivery 1 - PD1) sammen med 
to fastlegekontorer. Et halvt år senere 
skal Helse Nord-Trøndelag kobles på 
(PD2) med Helse Møre og Romsdal 
som siste foretak ytterligere seks 
 måneder senere (PD3). Kommunene, 
fastlegene og avtalespesialistene vil få 
anledning til å være med i forbindelse 
med de ulike PD-ene. Det naturlige er 
at de kobles på sammen med det lokale 
sykehuset.

Faget ivaretatt
Som visepresident for Legeforeningen 
2017-19 var jeg svært opptatt av at 
 Helseplattformen måtte involvere 
klinikerne når man bygget løsningen. 
Jeg opplever i min nye stilling at dette 
aspektet har vært og er ivaretatt. Rundt 
300 fageksperter fra ulike profesjoner 
og deler av regionen er inne og rådgir 
de nærmere 200 som bygger og tester 
løsningen og som for en stor del er 
rekruttert fra helsetjenesten. En faglig 
beslutningsstruktur er opprettet, der 

større beslutninger om oppsett og bruk 
eskaleres opp til et faglig ledermøte 
som holdes ukentlig. Mange av de 
involverte deltok allerede i 2016 i ut-
arbeidelsen av kravspesifikasjon, og 
senere evaluering av tilbud i konkur-
ransen som førte til kontraktsignering 
med Epic. Denne kontinuiteten og  
at så mange kjenner historien bak an-
skaffelsen er svært viktig for prosjektet 
og gjør at man har god fart og gjennom - 
føringsevne.

Samtidig er det viktig for Helseplatt-
formen å integrere mot nasjonale stand - 
arder. Vi jobber tett med Direktoratet 
for E-helse for å kunne tilrettelegge for 
en fremtidig felles legemiddelliste og 
for en nasjonal standard knyttet til 
e-meldinger. I tillegg blir Helseplatt-
formen først i Norge til å ta i bruk 
 kodeverket SNOMED.

Det er heller ikke slik at Epic-systemet 
skal overta alle arbeidsoppgaver i Helse 
Midt-Norge. Hele 80 integrasjoner skal 
gjøres mot eksisterende og fremtidige 
systemer. Min erfaring fra USA tilsier 

at dette mangfoldige bildet kommer til å 
vedvare. Det fins et mylder av selskaper 
i det amerikanske markedet, som inte-
grerer mot Epic og som løser ulike 
behov for brukerne. Noen eksempler 
er programmer knyttet til rapportering 
av data og økonomi, samt egne forsk-
ningsdatabaser eller plattformer for 
Patient-Reported Outcome Measures 
(PROMS).

Regionalt samhold
Helseplattformen er et veldig ambisiøst 
prosjekt. Man har aldri hatt kommuner 
og helseforetak på samme plattform,  
ei heller fått opp et samarbeid med 
fastleger og avtalespesialister. Det som 
gir meg troen på at dette likevel går, er 
ikke bare menneskene som jobber med 
dette – som er utrolig dyktige og mål-
rettede, men det er også det regionale 
samholdet.

«Dette må vi bare få til», hører jeg 
 stadig vekk folk si på alle nivåer av 
organisasjonen. Det gjør at dette 
 prosjektet er dømt til å lykkes. •

Les Overlegen nr 2-2019 med en rekke artikler om Helseplattformen og EPIC
https://overlegen.digital/overlegen-magasiner/overlegen-2-2019/

Illustrasjonen viser de ulike fasene i Felles innføringsprosjekt. Prosjektet er noe forsinket, med pandemien som hovedårsak.

Spesifisering
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- løsningen  
bygges

Test og  
godkjenning Opplæring

«GO LIVE»
(produksjons- 

setting og  
justeringer

Videre 
innføring og  
forbedringer

St. Olavs Hospital
Trondheim kommune

To fastlegekontor

Nord-Trøndelag

Vi er på vei inn i testfasen
Store deler av løsningen er oversatt og bygd
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Velkommen til Legenes hus 
kurs- og konferansesenter
Legeforeningen har åpnet nytt kurs og 
konferansesenter på Christiania torv 5

Konferansesenteret inneholder 11 moderne møterom i 
forskjellige størrelse, med kapasitet fra 6–120 personer.

Det er også mulig å arrangere private middager 
og sosiale arrangement i restauranten.

www.legeneshus.no
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››

I Midt-Norge er derimot 
en felles pasientjournal 

for hele sektoren målet med 
innføringen av Helseplatt-
formen; fra kommune- og 
spesialisthelsetjeneste til 
fastleger og avtalespesialister. 
Årsaken til at Midt-Norge 
startet dette prosjektet er at 
sykehusenes journalløsning 
var utdatert, og at regionen 
ønsket å gå sammen om en 
felles løsning. Helseplatt-
formen gjennomføres som 
et regionalt utprøvings-
program for ambisjonen i  
«Én innbygger – én journal».

Ønsker reell involvering
Det har vært betydelig opp-
merksomhet i media om 
Akson i 2020, bl.a. knyttet  
til prosjektets omfang og 
gjennomføringsplan. Lege-
foreningen har, som mange 
andre aktører i helsetjen-
esten i liten grad blitt hørt  
i utredningene som har 

pågått. Det er en reell uenig-
het om hva som er beste 
plan for gjennomføring, men 
lite uenighet om overordnet 
målbilde. Debatten bærer 
bl.a.  preg av kritikk mot 
 utydelighet i kommunika-
sjon rundt faktiske konse-
kvenser av valgt konsept,  
at konseptet er utdatert og 
med altfor høy risiko.  

Målbildet alle er enige om: 
•  Nødvendig informasjon 

tilgjengelig for pasient og 
helsepersonell når og hvor 
det er behov. 

•  Samhandling gjennom 
både meldingsutveksling, 
data- og dokumentdeling.

•  Helsefaglig rett balanse i 
bruk av struktur, kodeverk 
og fritekst i journal.

•  Bedre muligheter for 
 uttrekk av data til 
 p asientnært kvalitets-
arbeid, forskning og 
 ledelse.

Akson journal
Det er planlagt at dette skal 
være én stor anskaffelses-
prosess, der programmet 
skal bruke de to neste årene 
på å lage en kravspesifikasjon, 
utlyse en konkurranse i 
 markedet og velge én total-
leverandør. Leverandøren 
kan alliere seg med under-
leverandører. 

Etter anskaffelse er planen 
å bruke ytterligere 2-3 år på 
å konfigurere opp løsningen 
og teste denne. Så skal det 
være en kommune-for-kom-
mune-utrulling, geografisk 
stegvis, men for alle tjeneste - 
områder samtidig i den 
enkelte kommune. 

Omfanget av anskaffelsen 
er planlagt å være ett felles 
journalsystem for alle tjen-
esteområder i kommunal 
helsetjeneste: fra fengsels-
helsetjenesten via fastlege 
til legevakt, sykehjem og 
helsestasjoner, osv., i alt 

15-18 tjenesteområder. 
 Direktoratet for e-helse har 
som ambisjon å anskaffe én 
felles pasientjournalløsning 
for alle kommunale helse- 
og omsorgstjenester gjen-
nom én anskaffelse fra én 
leverandør som eventuelt 
knytter til seg underlever-
andører. Alle de andre 
 anskaffelsesområdene er 
omkringliggende basis-
komponenter, ikke pasient-
journalløsninger. Ingen 
andre pasientjournallever-
andører kan derfor konkur-
rere om å plugge inn sine 
løsninger etter at den ene 
hovedleverandøren har fått 
hele journaloppdraget.

Akson samhandling/ 
steg 1 samhandling 
Opprinnelig var Akson- 
planen å anskaffe ny sam-
handlingsplattform og jour-
nal fra samme leverandør. 
Som nevnt er disse program-

E-helse: Akson og Helseplattformen 

Fremtidens digitale
verktøy i helsetjenesten?  

Akson er videreføringen av stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» som ble vedtatt 
for åtte år siden. I stortingsmeldingen ønsket man å arbeide for en felles løsning for hele 
 helse- og omsorgstjenesten, noe som senere er snevret inn til kun å dreie seg om kommunal 
journalløsning. Gjennomføringen er planlagt at skal skje i to programmer: felles journalløsning  
i kommunene (Akson journal) og helhetlig samhandling (Akson samhandling).  

Av Eirik Nikolai Arnesen, Anne Ringnes,  
og Jan Emil Kristoffersen, Medisinsk fagavdeling, Legeforeningen
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mene nå splittet opp. Til 
tross for at behovet for gode 
samhandlingsverktøy i hele 
helsetjenesten er stort og 
presserende, ikke minst på 
legemiddelområdet, er sam-
handling mellom kommunale 
helse- og omsorgstjenester 
og spesialisthelsetjenesten 
ikke en del av Akson journal, 
men skal i hovedsak utredes 
videre. Et løft for samhand-
ling er sårt tiltrengt, men 
planene fra Direktoratet for 
e-helse er ganske vage. Dette 
programmet er også kalt 
«steg 1 samhandling». Ho-
vedparten av midlene fore-
slått i statsbudsjettet skal  
gå til å utrede «steg 2 sam-
handling» og gjøre klar for 
anskaffelse av en helt ny 
samhandlingsløsning. Videre 
skal det anskaffes en ny 
laboratorie- og radiologi-
løsning for hele Norge, kalt 
NILAR, Nasjonal informa-
sjonstjeneste for laboratorie 
og radiologi. Det er foreløpig 
uklart hvilken arkitektur 
som foreslås lagt til grunn, 
og lite informasjon er til-
gjengeliggjort.

Legeforeningens vurdering
Akson realisert gjennom  
én stor anskaffelse er en 
gammeldags tilnærming 
med høy risiko for kost-
nadsoverskridelser, lav 
 kvalitet, for mye makt til 
monopolleverandører og  
for høye byttekostnader for 
å erstatte en dårlig løsning. 
Dette er heller ikke i tråd 
med Helse- og omsorgsde-
partementets oppdrag om  
å utforme en risikoreduser-
ende og stegvis tilnærming  
i åpne plattformløsninger 
basert på et levende, kon-
kurrerende leverandør-
marked. 

Dagens forslag til Akson 
journal vil ikke gi bedre 
pasientbehandling, men hvis 

myndighetene snur i tide og 
endrer strategi, kan prosjek-
tet lykkes. Det er forskjell på 
journalsystemene som i dag 
er i drift, og ikke alt behøver 
å skiftes ut samtidig; heller 
tvert imot. Å innføre én og 
samme løsning for hele 
kommunehelsetjenesten vil 
komplisere fremdriften og 
bidra til meget høy risiko i 
prosjektet. Dessuten har 
ulike typer helsepersonell 
svært ulike behov for funk-
sjonalitet i sine journalløs-
ninger og mulighet for 
 samhandling med andre 
kommunale aktører. Det er 
for eksempel lite behov for 
samhandling mellom helse-
stasjon, sykehjem og 
 fengselshelsetjeneste.   

Alt helsepersonell må ha 
effektive og trygge IT-verk-
tøy for å kunne gi pasientene 
best mulig hjelp. Felles lege-
middelliste er det enkelt-
tiltaket som har størst 
 betydning for pasientsikker-
heten, og derfor haster det 
med å få på plass dette. 
Kjernejournal som platt-
form for deling av journal-
informasjon er en annen 
riktig vei for å nå målet. Vi 
har også mye annen digital 
informasjon som kan deles 
via kjernejournal, men lagres 
distribuert slik som plan-
lagte timer, lab- og radio-
logisvar m.m. En strategi 
med et totalt teknologisk 
plattformskifte virker lite 
hensiktsmessig og vil 
 forsinke gevinstene.

Slik bør Akson realiseres
•  Akson må realiseres ved  

at dagens EPJ-systemer i 
kommunale helse- og om-
sorgsvirksomheter skiftes 
ut eller videreutvikles, 
basert på det enkelte 
 systems helsefaglige og 
tekniske egnethet for å 
støtte helsepersonell bedre 

i utøvelsen av helsehjelp 
og omsorgstjenester.

•  Samhandling må skje i et 
ekte økosystem bygd på 
anerkjente og åpne stan-
darder, med forretnings-
messig like vilkår for alle 
journalløsninger, som må 
forpliktes til å levere på 
vedtatte standarder.

•  Helsenettet må bli en trygg 
digital motorvei for alle 
små og store helsevirk-
somheter slik at vi beveger 
oss bort fra små lokale 
servere og i retning av  
mer felles datalagre og 
samtidighet i systemopp-
dateringer.

•  Bedre samhandling må 
løses nå gjennom å realisere 
dokumentdeling og data-
deling slik som avtalte 
timer, laboratorieprø-
vesvar og radiologisvar, 
henvisninger epikriser, 
visning av planlagte timer 
m.m., gjennom en nasjonal 
delingsplattform med 
utgangspunkt i dagens 
kjernejournal. 

Akson kan bli en  
suksess med bred tilslutning
•  Arkitektur- og anskaffelses - 

strategi må endres slik at 
en gradvis utvikling av et 
ekte digitalt økosystem 
understøttes. Da vil helse-
næringen konkurrere nå 
og i fremtiden om å levere 
de beste løsningene på 
vedtatte standarder og like 
forretningsmessige vilkår.

•  Vi må bygge opp det 
 offentliges egen kompe-
tanse og eierskap til 

systemer og data, og eta-
blere sterk lokal kompe-
tanse innen drift, utvikling 
og klinisk informatikk.

•  Alternativet for arkitektur- 
og anskaffelsesstrategi 
som Direktoratet for 
 e-helse foreslår vil gi 
 innovasjonsfattigdom, et 
leverandørmonopol, og et 
pengesluk helsetjenesten 
ikke har råd til.

•  Derfor må Akson tuftes på 
moderne IKT-prinsipper, 
slik også våre fremste aka-
demiske helseinformatikk-
miljøer fremhever.

Stortinget står derfor over-
for viktige beslutninger, og 
vi som brukere krever å bli 
tatt med på råd. Både vi og 
våre pasienter fortjener de 
beste og mest avanserte 
løsningene framtiden kan 
tilby!

Akson har en tidshorisont 
for full bredding i 2030-35. 
Legeforeningen mener at 
rett informasjon til rett tid 
og sted må være tilgjengelig 
lenge før dette.  •

Her er Legeforeningens politikk samlet: 
https://www.legeforeningen.no/fag/ikt/akson/ 



HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 
Vektlegg både effekt og sikkerhetsprofil med  
ELIQUIS direkte sammenlignet med warfarin*1

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio
PP-ELI-NOR-1463. 432NO2007129-01 AD-mail: 09.09.2020

Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»    Antitrombotisk middel.                                              ATC-nr.: B01A F0
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 
Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidli gere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), 
alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lunge emboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsre gler for 
hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboem bolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneproteseki rurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk 
embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflim mer (NVAF): Normaldosering: 5 mg 2 × daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt peroralt 2 × daglig i de første 7 
dagene, etterfulgt av 5 mg tatt peroralt 2 × daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være ba sert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. Når fore bygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 × daglig initieres etter full ført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 × daglig eller med en annen 
antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurde ring av fordel med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elek tiv hofte- eller 
kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. 1. dose 12-24 timer etter ki rurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av potensiell fordel av tidlig antikoagu lasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. 
Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos voksne: An befalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra paren terale 
antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse legemid lene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling 
seponeres og Eliquis igangsettes når interna sjonal normalisert ratio (INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administre ring av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig ad-
ministrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved al vorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med 
forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede le verenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt 
nyre funksjon uten andre kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødven dig. Men ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkre atinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder 
≥80 år eller kroppsvekt ≤60 kg, er dosereduksjon nød vendig, 2,5 mg 2 × daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter 
med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 × daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med 
forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, 
med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med 
NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakte ristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥1,5 mg/dl (133 µmol/liter), anbefa les 2,5 mg 2 × daglig. Pasienter som gjennomgår kateterablasjon (NVAF): Apiksabanbehandling 
kan fortsettes ved kateterablasjon. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med 
antikoagulantia, bør det vurderes å utelukke tromber i venstre atrium vha. bildediagnostikk (f.eks. transøsofageal ekkokardiografi eller CT) før konver tering, iht. etablerte medisinske retningslinjer. Ved oppstart med apiksaban bør pasienten ta 
5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdoser) før konvertering, for å sikre tilstrekkelig antikoagula sjon. Doseringsregimet bør reduseres til apiksaban 2,5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdo ser), dersom kriteriene for dosereduksjon 
er oppfylt (se Dosereduksjon og Nedsatt nyrefunksjon). Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg 2 × daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose 
på 5 mg et terfulgt av 2,5 mg 2 × daglig dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis minst 2 timer før konvertering. For alle pasienter som skal 
gjennomgå konvertering bør det bekreftes at apiksaban er tatt som for skrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbe falinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som 
gjennomgår konverte ring. Pasienter med NVAF og akutt koronarsyndrom (ACS) og/eller perkutan koronar intervensjon (PCI): Begrenset erfaring fra behandling av NVAF-pasienter med apiksaban ved anbefalt dose i kombinasjon med 
platehemmere hos pasienter med ACS og/eller som gjennomgår PCI etter at he mostase er oppnådd. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller 
eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Le versykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige 
blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blød ning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øso-
fagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulæ re misdannelser. Samtidig behandling med andre antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, 
dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), perorale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig 
å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterabla sjon for atrieflimmer. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander 
med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høy ere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever 
rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. over dose og akuttkirurgi. 
Et legemiddel som reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban kan be nyttes. Kunstige hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med antifosfolipidsyn drom: Direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, 
er ikke anbefalt hos pa sienter med tidligere trombose som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder sær lig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I 
antistoffer). Behandling med DOAK kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 
timer før elektiv kirurgi eller elek tive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor sann synligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. 
Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsri sikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter 
invasive prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. For pasienter som gjennomgår kateterablasjon for atrieflimmer er det ikke nødvendig å avbryte behandling med 
Eliquis. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen 
grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasien ter som behandles med antitrombotiske midler 
for forebygging av tromboemboliske komplikasjo ner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller per manent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av innlagt epidural-
kateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intrate kalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved trau matisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. 
Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm el ler blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nød vendig. 
Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt 
epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose 
bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk 
ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trom bolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pa sienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller 
pulmo nal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv 
kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dose ring. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) 
kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt le verfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blød ningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett 
eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før 
behandlingsstart bør det utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjons tester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: 
Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posako nazol) og hiv-proteasehemmer 
(f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. amiodaron, diltiazem, flukonazol, kinidin, 
klaritromycin, naproksen, ve rapamil) er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejus tering er nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for 
apiksaban. Naproksen 500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennom snittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 × daglig, ga 1,6 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av 
CYP3A4 og P-gp: Samtidig administre ring av rifampicin, en sterk induktor av både CYP3A4 og P-gp, ga ca. 54% og 42% reduksjon i hhv. AUC og Cmax for apiksaban. Samtidig bruk av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, kar-
bamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med 
forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling 
av DVT og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, blodplateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt 
blødningsrisiko er samtidig bruk med andre antikoagulantia kon traindisert unntatt under spesifikke forhold ved bytte av behandling med antikoagulant, når UFH er gitt ved doser som er nødvendig for å opprettholde et åpent sentralt venøst eller 
arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer. Kombinasjon av enoksaparin (40 mg en keltdose) med apiksaban (5 mg enkeltdose) ga additiv effekt på anti-Faktor Xa-aktiviteten. Samti dig bruk av platehemmere øker 
risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behand ling med SSRI, SNRI, NSAID, ASA og/eller P2Y12-hemmere. Begrenset erfaring med samtidig bruk av andre platehemmere (som GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, dipyridamol, 
dekstran eller sul finpyrazon) eller trombolytiske legemidler. Siden slike legemidler øker blødningsrisikoen er sam tidig bruk ikke anbefalt. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering ikke anbefalt ved samtidig bruk av 
apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot poten siell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Hos 
pasienter med atrie flimmer med ACS og/eller som gjennomgikk PCI og en planlagt behandlingsperiode med en P2Y12-hemmer, økte samtidig bruk av apiksaban og ASA risikoen for alvorlig blødning. Det er be grenset erfaring ved bruk av 
trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasi enter som bruker apiksaban. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabanekspo nering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos 
gravide. Anbefales ikke un der graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter ut skilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal 
opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Kar: Blødning, hematom. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, 
hematochezi. Immun systemet: Kløe. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Kjønnsorga ner/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjons test, økt ALAT, økt ASAT, økt 
alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod, økt γ-GT. Luft veier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet) , blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, 
sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblød ninger, sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Gingival blødning, rektal blødning. Hud: Alopesi. Immunsystemet: 
Allergisk ødem, anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Øyeblødning (inkludert konjunktival blødning) . Ukjent frekvens: Immunsystemet: Angioødem. Forebygging av slag 
og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, rektalblødning. Kar: Blød ning, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i 
forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Øye: Øy eblødning (inkl. konjunktival blødning). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trom-
bocytopeni. Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning, munnblødning. Generelle: Blød ning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, hudutslett. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafy laktisk reaksjon, kløe, overfølsomhet. Kar: 
Intraabdominal blødning. Kjønnsorganer/bryst: Unor mal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjer-
neblødning. Skader/komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blød ninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), 
operasjonsblødninger, sårsekresjon, traumatisk blødning. Un dersøkelser: Okkult blod. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blød ning. Luftveier: Luftveisblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Ukjent 
frekvens: Im munsystemet: Angioødem. Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival 
blødning, kvalme, munnblødning, rektalblødning. Hud: Hudut slett. Kar: Blødning, hematom. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blød ning. Lever/galle: Økt ALAT, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. 
Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning. Generelle: Blødning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, kløe. Immunsys temet: Allergisk ødem, overfølsomhet. 
Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/
komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på inn stikksted for kateter), operasjonsblødninger, 
sårsekresjon, traumatisk blødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: Luftveisblødning. Nevrologiske: Hjerneblødning. Ukjent frekvens: Immunsystemet: 
Angioødem. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan gi økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase, transfusjon av ferskfrosset plasma 
eller administrering av et reverserende middel for faktor Xa-hemmere, bør vurderes. Et reverserende middel for faktor Xa-hemmere kan benyttes i situasjoner hvor reversering av antikoagulasjon er nødvendig pga. livstruende/ukontrollert 
blødning. Adminis trering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa kan også vurde res. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 160,50. 20 stk.1 (blister) kr 284,80. 60 stk.1 (en dose) kr 779,90. 168 stk.1 (blister) kr 2118,50. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 
210,20. 28 stk.2 (blister) kr 384,20. 56 stk.2 (blister) kr 730,30. 100 stk.2 (endose) kr 1275,70. 168 stk.2 (blister) kr 2118,50. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institu sjonspakning.
Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: Forebygging av venøs trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk 
hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/
flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, I26 Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår ICPC -20 og ICD 
-20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

Sist endret: 24.08.2020 
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 03.08.2020
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Referanse: 1. ELIQUIS (apixaban) preparatomtale, gjeldende per 03.08.2020. 2. Garcia DA, Wallentin L, Lopes RD, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation according to prior warfarin use: results from the Apixaban for Reduction in 
Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation trial. Am Heart J. 2013 Sep;166(3):549-58.  3. Xarelto (rivaroxaban) preparatomtale, gjeldende per 28.11.2019.  4. Lixiana (edoxaban) preparatomtale, gjeldende per 25.06.2020.



HVILKE VURDERINGER 
VILLE DU SELV HA GJORT? 
Vektlegg både effekt og sikkerhetsprofil med  
ELIQUIS direkte sammenlignet med warfarin*1

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

Praktisk og nyttig informasjon ved bruk av ELIQUIS1

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

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

AF, atrieflimmer; AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; HR, hazard ratio
PP-ELI-NOR-1463. 432NO2007129-01 AD-mail: 09.09.2020
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De fleste tilhørere og enkelte fore-
dragsholdere deltok imidlertid 

elektronisk. Det nye AV-utstyret i 
 Legenes hus er «state of the art», og  
vi fikk en demonstrasjon av hvor godt 
elektroniske konferanser kan fungere 
når utstyret, forberedelser og gjennom - 
føring er første klasse. Hele konferansen 
ligger åpent tilgjengelig på Youtube1.   

Programmet var delt i tre bolker; 
erfaringer fra sykehusene, erfaringer 
fra kommunehelsetjenesten, og til sist 
overordnede erfaringer fra pandemien 
knyttet til ledelse, profesjonsetikk og 
forskning. Jeg synes at alle foredragene 
holdt et høyt nivå, og alle fortjener om- 
tale. Men det ville fordre at vi  avsatte 
et helt nummer av Overlegen og mere til. 

Jeg vil likevel våge meg frempå med 
spesielt å anbefale innleggene fra syke-
husene. Og spesielt Stian K. Almelands 
innlegg om planlegging av aktivitet i 
sykehus under pandemien, hvordan 
unngå at sykehuset øvrige aktiviteter 
lammes av Covid-pasientene. Alme-
land presenterte et avansert system 
utviklet i Helse Bergen for hvordan de 

Legeforeningens erfaringskonferanse
– hva har vi lært, hva nå, og hvor kan 
du gjenoppleve konferansen?

I midten av oktober inviterte Legeforeningen til en heldags konferanse hvor  
erfaringene fra Covid-19 epidemien ble gjennomgått av ulike foredragsholdere 
(se boks). Arrangementet ble ledet av Geir Riise og Are Brean fra nye Legenes 
hus. Her var også presidenten, foredragsholdere og en del tilhørere, blant 
 annet fra Kvinnsland-kommisjonen og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Av Christian Grimsgaard, styremedlem Of, konserntillitsvalg Helse Sør-Øst

Foto: V
ilde B
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ulike ressursene som inngår i pasient-
behandlingen kan styres når sykehuset 
må tilpasse driften. Fra en av/på-bryter 
til styring av situasjonen fra miksebordet. 
Hans Flaatens historie om en varslet 
katastrofe avdekket hvordan vi har 
forsømt oss i forberedelsene til pande-
mien. Og Torbens Wisborgs innlegg 
om hvordan bygge gode team fortjener 
oppmerksomhet langt utenfor pandemi- 
setting. I det hele tatt, en rekke fantas-
tisk gode innlegg, se selv!  •

PROGRAM
Legeforeningens erfaringskonferanse

BEREDSKAP I SYKEHUSENE – HVA KAN VI LÆRE?
Jasna Rebic - Situasjonsrapport fra sykehusene:  
Kritiske funksjoner og erfaringer - Oona Dunlup 
Hans Flaaten - Historien om en varslet katastrofe 

Torben Wisborg - Stresshåndtering i akuttsituasjoner  
- hvordan håndtere koronapandemien  

Varasha J. Williams - Arbeidsmiljø og læring under pandemien 
Stian K. Almeland - Intensivkapasitet og planlegging for pandemi  

- hva har vi lært? 

KOMMUNAL BEREDSKAP 
Ole Johan Bakke - Kommuneoverlegens erfaringer i pandemi 

Kristian Krogshus og Kathrine Kristoffersen  
- Erfaringer fra håndteringa av lokale smitteutbrudd 

Ståle Onggård Sagabråten - Fra fastlegekontoret til feberklinikken 
Nina Wiggen - Oslo kommune - mot eller for fastlegene? 
Marte Kvittum Tangen - Hva har vi lært av pandemien,  

hvordan ruste fastlegekontorene og legevakten 
Erfaringer fra pandemien 

Bettina Fossberg - Lokal ledelse i krisetider 
Anne-Karin Rime - Pandemien og profesjonsetikken 

Arve Brean - Hvordan skaffe ny kunnskap under en pandemi.  
Tidsskriftets rolle.

Referanser:

1   https://www.youtube.com/
watch?v=jo9SFgPSbuQ&t= 
6807s

Se lenker her:
https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/delte-erfaringer-fra-covid-19-pandemien/

Foto: sdecoret@
stock.adobe.com
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Nye sykehusbygg, 
steder å trives

››
Byggeprosjekter i sykehusene får naturligvis oppmerksomhet, både under planleggingen  
og mens de bygges – og etter at de er tatt i bruk. Meninger om innretning og plassering 
 preger avisoverskriftene, mens det internt jobbes med organisasjonsutvikling, fremtidsbilder, 
bygging og budsjetter. Alt med det viktigste i sikte: Å skape gode arbeidsplasser og den  
beste pasientbehandlingen.

RHF-SPALTEN

Det planlegges og bygges over hele 
landet. På Vestlandet er det store 

byggeprosjekt under arbeid i alle fore-
takene. Det bygges nytt sykehus i 
Stavanger, nytt barne- og ungdoms-
sykehus og kvinneklinikk i Bergen og 
nye sykehusbygg i Haugesund og i Førde. 
I tillegg oppgraderes eksisterende bygg. 
19 milliarder kroner investeres i bygge-
prosjekter i vest frem mot 2025. Mange 
tusen medarbeidere er involvert; fordi 
et sykehusbygg bare er et bygg, frem til 
fagfolk har tatt det i bruk, og pasienter 
diagnostiseres og behandles. 

Når vi skal bygge nytt må vi gjøre store 
investeringer. Og bak store investeringer 
ligger det tøffe prioriteringer. Det er 
selvsagt ikke alltid lett. Det skal mye 
hardt arbeid til og det er krevende i 
perioder. Da er det viktig at prosessene 
er transparente, at ledere er tydelige og 
at det ligger faglighet til grunn for de 
avgjørelsene som tas.

Vi er opptatt av å forbedre oss på  
alle områder, også i byggeprosjektene. 
I planleggingen er det hentet erfaringer 
fra hele landet og i utlandet, både fra 
det som er blitt bra – og det som ikke 
har blitt så bra som man ønsker. Syke-
husbygg HF er en viktig kilde til slik 
kunnskap. I Helse Vest er det enkelte 
foretaket ansvarlig for gjennomføringen 
av sine prosjekter og ivaretar bygg-
herreansvaret. Underveis i bygge-

prosjektene er det tett dialog og faste 
møter mellom prosjektene på Vestlandet. 
Slik deler vi erfaringer, lærer av hver-
andre og driver frem et løpende forbed - 
ringsarbeid for å nå gode resultater.

Det meste går etter planen per nå. 
Det ser foreløpig heller ikke ut til at 
covid-19 står i veien for det gode arbeidet 
som skjer. Medarbeidere i helseforetak - 
ene, i prosjektene og hos leverandørene 
jobber godt for å holde både kvalitet  
og tempo oppe, selv om det må gjøres 
endringer i arbeidsformer og metodikk 
som følge av koronapandemien. 

Det er viktig at smittevern på bygge-
plassene blir ivaretatt på en god måte. 
Vi kan selvsagt møte utfordringer i 
tiden som kommer, alt etter hvordan 
pandemien utvikler seg. Bemanning 
lokalt og fra utlandet og tilgangen på 
utstyr til bygg er noen av områdene 
som er utfordrende under pandemien 
og som vi er særlig oppmerksomme  
på. Vi har et godt utgangspunkt for å 
håndtere dette, nemlig den gode dia-
logen som er mellom foretakene våre 
og leverandørene på Vestlandet. 

Men suksessen for nye bygg skal først 
og fremst måles når byggene tas i bruk, 
når medarbeidere får drive godt faglig 
arbeid, når kvalitet, pasientsikkerhet 
og arbeidsmiljø/HMS blir ivaretatt og 
når pasientene kommer til et godt sted 
hvor de kjenner seg trygge. Som ledere 

har vi et stort ansvar for prosessen i 
forkant, og for å skape trygghet for det 
å flytte til og fungere i nye bygg. Invol-
vering av medarbeidere er forutsetning 
for å lykkes – også her. 

Det er krevende når slike store pro-
sesser er i gang og det blir enda mer 
krevende når vi har en pandemi og 
beredskapssituasjon over lang tid i 
tillegg. Vi settes alle på prøve på mange 
måter, men pandemien fører også til 
læring vi kan gjøres oss for nye bygg, 
enten det kommer til planlegging, 
arbeidsprosesser eller smittevern. 
Endringene vi brått ble nødt til å gjøre 
i 2020 gir oss erfaringer vi kan trekke 
veksler på i mange år fremover. Også 
her deler vi de erfaringene vi gjør oss 
landet over for skape og drive gode 
sykehus og arbeidsplasser; steder å 
møtes, steder å jobbe, steder å lære.

- slik Ruth Lillegraven skriver i sin 
Bygg- og anleggsblues:

Av Inger Cathrine Bryne, Administrerende direktør, Helse Vest RHF

Bygg og anlegg, seier folk
tenkjer kostnadssmell og kalkylar
tenkjer budsjett og utgreiingar, bråk
og ståk, bank bank og bang bang, og ja
slik er det kanskje, men det er også lys og
varme, skular og bibliotek, stader å møtast
stader å lære, stader å leve, transportårer
å segle av garde på, ut i verda, inn i verda.



Are Brean
Hvorfor ble du lege og senere nevrolog?
 Jeg hadde tatt mellomfag i statsviten-
skap og skulle begynne på hovedfag. 
Faget var morsomt, men jobbutsiktene 
mindre morsomme. Dermed hoppet 
jeg over til medisin - og har aldri 
angret. Nevrologi ble det fordi faget 
tiltalte meg: Analytisk, praktisk, variert 
- og med kroppens mest fascinerende 
organ i sentrum!

Hvilken annen spesialitet var aktuelt?
Det var bare ett annet alternativ for 
meg: Rettsmedisin, som jeg arbeidet 
med under studiene. I likhet med nev-
rologi passer det for oss med en grunn-
leggende analytisk legning kombinert 
med behov for litt praktisk håndverk.

Hvor fikk du ditt 
engasjement til å bli sjefredaktør fra?
Jeg har alltid vært opptatt av tekst, 
vitenskap og fagformidling. Men planen 
var aldri å gjøre dette på heltid. Jeg 
forlot jo statsvitenskapen nettopp for å 
unngå en ren skrivebordsjobb, og trivdes 
godt med å kombinere klinisk arbeid, 
forskning og bistilling som medisinsk 
redaktør. Men så lot jeg meg overtale 
til å søke denne jobben. Heldigvis har 
jeg ikke angret, selv om jeg fortsatt 
savner pasientkontakten.

Du er forfatter av kokebøker? 
Ja, det har blitt slik av ulike grunner. 
Jeg har hatt en livslang interesse for 
mat og sansing. Kokebokforfatter ble 
jeg da jeg på butikken så hva student-
ene puttet i handlekurven og så rom 

for inspirasjon og forbedringer i valgene. 
Kokeboken er mitt bidrag til å forsøke 
å inspirere til å få mer variasjon i mat-
veien deres. Jeg har vært opptatt av 
smak som fysiologisk fenomen. Smak 
er en syntese av alle sanseinntrykk som 
inngår i et komplisert samspill. Hjernen 
vår er programmert til å lengte etter 
salt , fett og raske karbohydrater.  Det 
mange ikke vet er at hørsel også er 
viktig for smakssansen sammen med 
lukt. Luktesansen blir redusert med 
alderen og måltidene bør gjøres mer 
sanselige.

....og musikkbok?
Jeg har alltid vært fascinert av musikk 
og tanken min var egentlig å bli orga-
nist.  Det var imidlertid to problemer: 
Jeg øvde ikke nok og er mer naturvi-
tenskapelig enn religiøst anlagt, slik at 
arbeidshverdagen ikke ville bli helt det 
jeg ønsket. Boken «Musikk og Hjernen» 
ble til etter at jeg begynte som første-
amanuensis på Musikkhøgskolen. Både 
Geir Olve Skeie på Griegakademiet og 
jeg manglet lærerbok, og da var det like 
greit å skrive en selv. Det er nå et fag 
som heter musikkens nevrobiologi og 
det er givende å undervise studentene 
om emnet.

Hva har gjort mest inntrykk på deg i din 
karriere?
Som kliniker: All verdighet og klok-
skap som så mange mennesker møter 
alvorlig sykdom og død med.
Som redaktør: Alt gratisarbeidet som 
norske leger, på toppen av krevende 

lange arbeidsdager, legger ned i å skrive 
og kvalitetssikre den medisinskviten-
skapelige litteraturen. Ikke minst gjelder 
dette fagvurderne, som ikke engang  
får noen formell anerkjennelse for sin 
usynlige gratisinnsats. Det er en dugnad 
som gjør meg stolt på norske legers 
vegne.

Hva er du mest stolt over å ha fått til?
Mine fem barn.

Yrkesmessig, hva er du stolt av da?
Jeg tror jeg (med rette eller urette) ble 
oppfattet som en god kliniker. Det å 
være der for pasientene og gjøre en 
forskjell er noe av det jeg har satt mest 
pris på. Jeg prøvde å holde på klinisk 
virksomhet et år etter at jeg startet 
som redaktør i fulltid, men opplevde at 
jeg ikke greide å holde meg faglig godt 
nok oppdatert. Nå jobber jeg ikke 
 klinisk lenger.

Hva er du mest 
ergerlig over og ikke ha fått til?
Jeg har noen irriterende personlig-
hetstrekk som jeg hverken klarer å 
endre eller klarer å avfinne meg med. 
Kanskje når jeg blir gammel og klok?

Hva gjør du for å «lufte hodet»?
Turer i skog og mark, musikk og mat. 
Og å sjonglere eller spille piano på 
kontoret når jeg sitter fast i en tekst 
eller en problemstilling. 

Hvilke råd vil du gi til unge overleger i dag?
Ikke hør for mye på gamle overleger.  •
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Overlegen fortsetter serien om overleger som har gjort  
seg bemerket ved å gjøre en stor innsats på også andre  
områder enn sitt daglige virke som overlege.

Intervjuet av Anne-Karin Rime››
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Omstilling og digitalisering av
forhandlingsvirksomhet, opplæring
og medlemsbistand

Da Covid-19 pandemien traff Norge stod svært mange av Legeforeningens 
medlemmer i front. Behovet for rådgivning og informasjon var massivt. 
 Samtidig måtte også Legeforeningens jurister fra midten av mars flytte  
mye av virksomheten til hjemmekontor og det ble vanskeligere å møte 
 medlemmer og tillitsvalgte fysisk. Pandemien har medført en storstilt 
 omstilling og digitalisering av våre tjenester. Vårt mål var at medlemmene 
skulle oppleve raske avklaringer og en Legeforening som aktivt arbeidet  
for dere i en krevende situasjon. 

Av Lars Duvaland, Avdelingsdirektør, Jus og Arbeidsliv, Dnlf››
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Legeforeningens formål er på best 
mulig måte å legge til rette for at 

leger kan få gjort jobben sin. Dette 
innebærer også å sikre at legens rettig-
heter, trygghet og sikkerhet blir ivare-
tatt. Disse oppgavene blir særskilt 
viktige i krisesituasjoner som en alvor-
lig pandemi. Situasjonen har stilt krav 
til at vi omstiller oss for å yte bistand 
av minst like god kvalitet på nye måter 
og på nye flater. Både bistand til den 
enkelte lege, påvirkningsarbeid og 
forhandlingsarbeid måtte fortsette, 
med økt styrke. 

Drøftingsmøter på nett
Tilfanget av covid-relaterte henvendel-
ser fra medlemmene var formidabelt. 
Om lag 560 slike saker kom inn i perio-
den fra mars til juni. Dette kom i stor 
grad på toppen av normalt sakstilfang 
som er om lag 5000 saker årlig. Sekre-
tariatet var heldigvis i front når det 
gjaldt digitale investeringer i forkant 
av pandemien, noe som gjorde at vi  
var bedre rustet enn mange andre virk-
somheter til rask overgang til heldigital 
sakshåndtering. På kort tid ble rutinene 
lagt om til stor grad av klientmøter på 

skjerm. Til og med drøftingsmøter med 
arbeidsgiver i oppsigelsessaker og bi - 
stand i forbindelse med avhør i straffe-
saker ble gjennomført på nett – noe 
som var ganske utenkelig bare noen 
uker tidligere. 

Digitale møter blir ikke alltid en 
fullgod erstatning for fysiske møter. 
Men tid spart på reising innebærer 
mulighet for å kunne stille raskere og 
mer fleksibelt i mange situasjoner. 

Påvirkningsarbeid
Pandemien utløste et skred av lov- og 
forskriftsendringer i mars og april. De 
fleste kom på høring, men flere med 
frister på en til to dager. Legeforeningen 
etablerte et apparat for å  kunne vurdere 
og gi innspill til disse regelverksendring - 
ene til tross for svært  knappe frister. 
Et team på tvers av sekretariatet med 
både kommunikasjonsfolk, leger, jurister 
og statsvitere – i tett samarbeid med 
både tillitsvalgtapparat og fagakse 
- bidro til å få på plass hensiktsmessige 
ordninger og legge press på områder 
der ting ikke fungerte, for eksempel 
mangelen på smittevernutstyr og 
uhensiktsmessige begrensninger i 

utreise for helsepersonell.  En egen 
nettside ble satt opp – og denne ble 
raskt en «primærkilde» for ikke bare 
medlemmer og tillitsvalgte, men også 
media og myndigheter for å skaffe 
oversikt over aktuelle covidsaker i  
en kaotisk tid. 

Ny måte å drive forhandlinger på
En av de første utfordringene vi møtte 
på var behov og ønsker fra arbeids-
giversiden om egne arbeidstidsbestem-
melser tilpasset den akutte situasjonen. 
Flere avtaler ble inngått på kort tid 
uten særlige forhandlinger – i KS , 
Oslo kommune og Staten – felles for 
alle arbeidstakere. Da det kom ønsker 
både fra foretakstillitsvalgte og ledelsen 
i sykehus og RHF om en sentral «covid- 
avtale», så vi imidlertid behov for en 
avtale spesielt tilpasset sykehuslegenes 
arbeidssituasjon. Denne måtte for-
handles helt digitalt, gjennom utallige 
videomøter tidlig og sent. I forhand-
linger er relasjonen til motparten 
 viktig. Det ligger mye informasjon i 
fysiske møter – blikkontakt, kropps-
språk, «atmosfæren» i rommet og 
 subtile signaler som vanskeligere 
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 fanges på skjerm. Fysisk tilstedeværelse 
gjør det også enklere å sette sammen 
ulike møtearenaer – møter blir svært 
ulike om det er kun forhandlingsledelsen 
eller hele delegasjonen som møtes. Ned - 
settelse av ad hoc arbeidsgrupper er  
en annen møteform som ofte brukes i 
tradisjonelle forhandlinger. Variasjon-
ene mellom disse arbeidsformene er 
ikke umulig, men blir ikke like naturlig 
eller effektivt på digitale flater. Tross 
disse utfordringene gjennomførte Lege - 
foreningen og Spekter konstruktive 
forhandlinger om covid-avtale, med 
enighet.

Det var uansett en lettelse at for-
handlingene i hovedoppgjøret i høst 
kunne skje «hybrid», det vil si med  
små delegasjoner som møttes fysisk og 
resten av forhandlingsdelegasjonen 
tilgjengelig på teams. 

Tillitsvalgtopplæring
Sekretariatet driver til enhver tid om-
fattende tillitsvalgtopplæring. Dette  
er også løftet av sentralstyret, som har 
tillitsvalgte som ett av sine satsingsom-
råder. Også denne opplæringsvirksom-
heten måtte brått omstilles fra mars. 

Det ble vanskeligere for leger å møtes 
fysisk – på grunn av både nasjonale, 
lokale, arbeidsgiverpålagte og egen-
pålagte reiserestriksjoner. Legeforen-
ingen har gjennomført mange digitale 
forelesninger og kurs det siste halve 
året.

Verdien av å møtes fysisk har vært 
sterkt understreket av Legeforening-
ens politiske og administrative ledelse. 
Det har derfor vært gjort mange forsøk 
på tilrettelegging for dette, særlig 
 hybride modeller med noen tilstede-
værende og resten på skjerm. I skriv-
ende stund er vi tilbake til rent digitale 
arrangement på grunn av smittesitua-
sjonen. 

Nye muligheter for effektiv  
informasjon til og fra tillitsvalgte
Bruken av Teams har også ført til nye 
muligheter for å holde tillitsvalgte 
tettere informert. Tilsvarende gir det 
også Legeforeningen helt avgjørende 
informasjon for forhandlings- og på-
virkningsarbeid sentralt. På flere om-
råder har det vært langt hyppigere og 
tettere kontakt med foretakstillitsvalgte. 
Et eksempel var kontakten med fore-

takstillitsvalgte som opplevde utford-
ringer med krevende lokale prosesser 
forut for den sentrale covidavtalen. 
Dette var en stressende situasjon med 
press fra arbeidsgiver og omgivelser 
som gjorde tillitsvalgtrollen krevende. 
Løpende rådgivning ble gitt i samar-
beid mellom lederne fra Of og Ylf, samt 
sekretariatet. Da den sentrale avtalen 
var på plass kunne det raskt og effektivt 
samles til møter for å gi lik informasjon 
landet rundt. 

Veien fremover
Vi håper alle på en normalisering av 
våre muligheter til å møtes ansikt til 
ansikt igjen. Denne krisen viser verdien 
av nettopp dette. Samtidig vil Legefor-
eningen, medlemmer og tillitsvalgte 
nyte godt av den innovasjon og effekti-
visering denne massive digitaliseringen 
har medført. Brukt klokt i kombinasjon 
med fortsatt møter mellom mennesker 
vil vi som organisasjon komme styrket 
ut på den andre siden.  •

Ansatte i Dnlf  
i full gang med  
digital opplæring.



LEDERFORUM:

Hvordan utvikle leger som ledere? 
Leger som viser lederskap kan fremme engasjement blant leger og andre  
ansatte og kan bidra positivt i utviklingen av helsetjenesten. Leger som først 
og fremst vektlegger eget fagområde og utøver autoritære former for ledelse 
kan på den annen side ha en negativ virkning på organisasjonen. En norsk 
studie viser at leger som har ledere som er støttende og opptatt av faglig  
utvikling i mindre grad enn andre planlegger å slutte i jobben (1). 

Av Jan Frich, professor, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo››
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Ledelse er viktig og 
 legers kompetanse i 

ledelse er satt på dagsord-
enen (2). I 2011 etablere Royal 
College of Physicians en 
egen spesialitetsovergrip-
ende forening for ledelse kalt 
Faculty of Medical Leader-
ship and Management (3). 
Foreningen har etablert en 
rekke kompetansehevende 
programmer for leger og 
arrangerer årlig konferan-
sen Leaders in Healthcare. 
BMJ og Faculty of Medical 
Leadership and Manage-
ment har fra 2017 utgitt et 
eget tidsskrift dedikert til 
ledelse, BMJ Leder (4). En 
litteraturoversikt fra 2015 
viser at leger har utbytte av 
lederutvikling og at kurs  
og programmer også kan 

bidra til å bedre kvaliteten 
på tjenestene (5). 

Hvordan bør lederutvikling 
for leger legges opp? Dette 
var utgangspunktet for en 
systematisk litteraturgjen-
nomgang som nylig er publi-
sert i BMJ Leader (6). Blant 
117 studier var 28 av høyere 
kvalitet. Mange studier inne- 
holder informasjon selv-
rapportert læringsutbytte, 
mens noen studier rapporter 
objektive mål for endret 
atferd og endringer i organi-
sasjonen eller i pasientbe-
handlingen. Programmer hvor 
man blandet interne og ek-
sterne lærerkrefter var asso-
siert med positive resultater. 
Programmer som favner en 
hel organisasjon er assosiert 
med bedre utbytte på organi - 

sasjonsnivå enn tiltak for små 
grupper og eksterne kurs. 
Videre var prosjektarbeid, til- 
gang på en mentor eller coach 
og bruk instrumenter for å 
stimulere til refleksjon asso-
siert med positive resultater. 

Den aktuelle oversikten 
sier oss noe mer om hva 
litteraturen viser når det 
gjelder spørsmålet om hvor-
dan lederutvikling for leger 
kan legges opp. Samtidig 
viser den at det er behov for 
flere og bedre studier innen 
feltet. Ulike kompetansehev - 
ende aktiviteter og tiltak kan 
passe for ulike personer og 
grupper på ulike stadier i 
deres karriere. Aktiviteter og 
tiltak kan grupperes i fem 
hovedkategorier, jf. tabellen 
under (7).   •

AKTIVITET/TILTAK  BESKRIVELSE 

Utviklende relasjoner Mentorer eller profesjonelle coacher
 Nettverk
Utviklende oppgaver Rotasjon og endring i jobb/oppgaver
 Utvidet ansvar på jobben
 Tidsavgrensede oppgaver og prosjektarbeid
 Ledelsesoppgaver utenfor jobben
Tilbakemelding Tilbakemeldinger på prestasjoner
 360-graders feedback
Formelle program Universitets- eller høyskolebaserte program
 Kurs og program for ferdighetstrening
 Program for personlig utvikling
Egenutviklingsaktiviteter Lese bøker, artikler eller bruke andre læringsressurser
 Foredrag og seminarer
 Konferanser og møter
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Of representerer også spesialister i lederstillinger og markerer dette med å etablere en egen spalte. Her  
inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.
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Jeg kunne kjenne meg veldig igjen i 
at domstolen er en risikabel arena, 

men der stopper for så vidt likhetene 
mellom saken til Johnny Depp, og 
aldersdiskrimineringssaken som er 
tema for denne artikkelen. Jeg for-
følger derfor ikke Johnny Depps 
 forsøk på å gjenopprette sin krenkede 
ære, men den som fikk lyst til å lese 
omtalen i rett24.no, finner du  
den her 

Tema for denne artikkelen er at 
 Borgarting lagmannsrett ved dom 
 datert 3. november 2020 (mottatt 4. 
november) forkastet anken- noe som 
betyr at lagmannsretten kom til at det 
var lovlig adgang til å pålegge legen  
å fratre ved fylte 60 år. 

Kort om saken
Legen var ansatt ved et helseforetak  
og hadde gjennom sitt arbeidsforhold 
ved foretaket, tjenestegjort som lege 
ombord i redningshelikopteret som 
brukes av forsvarets 330 skvadron til 
søk- og redningsoppdrag i tillegg til 
luftambulanseoppdrag. Legen er sivilt 
ansatt og omfattes ikke av den 60 års 
aldersgrensen som gjelder for for-
svarsansatte fastsatt med hjemmel i 
forsvarsloven. Forsvaret har imidlertid 
administrativt innført en 60 års alders-
grense også for de sivilt ansatte legene 
som tjenestegjør på redningshelikopt-
eret, og legen ble derfor pålagt å fratre 
tjenesten ved redningshelikopteret ved 
fylte 60 år. 

Spørsmålet er om dette er lovstridig 
aldersdiskriminering.

Legen er medlem i Legeforeningen, og 
Legeforeningen har stilt med advokat-
bistand i saken. I tillegg har Legeforen-
ingen erklært partshjelp til støtte for 
legen i og med at spørsmålet er av 
prinsipiell interesse. Det var min kollega 
advokat Nina Bergsted og jeg som førte 
saken for begge rettsinstanser. 

Saken er tidligere omtalt i Overlegen 
nr 4/2019, den gang etter at dom i Oslo 
tingrett falt. Nå har som nevnt dom falt 
også i lagmannsretten. Selv om dommen 
ennå ikke er rettskraftig, finner jeg 
likevel grunn til å omtale den i denne 
utgaven av Overlegen. 

Sakens rettslige hovedspørsmål:
Lagmannsretten skulle i utgangspunktet 
ta stilling til to hovedspørsmål. Det ene 
var om aldersdiskrimineringsvernet i 
likestillings- og diskrimineringsloven 
kommer til anvendelse. Hvis ja, var det 
andre spørsmålet om aldersgrensen på 
60 år var lovstridig diskriminering- 

«Derfor tapte Johnny Depp mot the Sun». 
Denne overskriften kunne jeg lese i rett24.no samme dag som vi mottok dom  
i saken om aldersdiskriminering av leger som tjenestegjør på redningshelikopteret. 
I ingressen i artikkelen om Johnny Depp, står det videre å lese at «Den britiske 
 avgjørelsen gir noen og enhver en påminnelse om at domstolen er en risikabel 
 arena for å gjenopprette krenkelser av egen ære, skriver Halvard Helle».

Lufta er
ikke for alle

Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, 
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no 

   Av advokat og 
juridisk rådgiver i 
Overlegeforeningen, 
Liv Marit Fagerli

https://rett24.no/articles/ 
derfor-tapte-johnny-depp-mot-the-sun? 
fbclid=IwAR1rUOadcBONknIfZtdoxum 
8sIzY3czkCri_ 
XO6usoN_Tjo9N1q 
Y1T2ZAc

››
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 eller om lovens unntaksbestemmelse 
likevel medførte at aldersgrensen var 
lovlig.

Kommer likestillings- og diskriminer-
ingslovens aldersdiskrimineringsvern til 
anvendelse?

Dette er utelukkende et juridisk spørs-
mål, og jeg skal ikke trøtte dere lesere 
med en detaljert redegjørelse for hvor-
for dette kom på spissen. Veldig over-
fladisk forklart skyldes det at staten 
anførte at likestillings- og diskriminer-
ingslovens aldersdiskrimineringsvern 
ikke gjelder, fordi aldersdiskriminer-
ingsvern i arbeidsforhold fullt ut 
 reguleres av arbeidsmiljøloven. 

Statens syn var dessuten at siden 
arbeidsmiljøloven ikke gjelder for 
redningshelikoptrene, eksisterer det 
ikke noe vern mot aldersdiskriminer-
ing for besetning på redningshelikoptr-
ene, ei heller legene. (Oslo tingrett kom 
i sin dom til at arbeidsmiljøloven ikke 
gjelder i denne saken, fordi rednings-
helikoptrene er å regne som militær 
luftfart unntatt fra arbeidsmiljøloven.)

Vi anførte at likestillings- og diskri-
mineringslovens vern mot aldersdis-
kriminering gjelder, gitt at arbeids-
miljøloven ikke kommer til anvendelse. 
Dette blant annet fordi formålet har 
vært å sikre vern mot aldersdiskrimi-
nering på alle samfunnsområder, slik  
at man enten var vernet av arbeidsmiljø - 
loven, eller av likestillings- og diskri-
mineringsloven. Enten/eller. 

Borgarting lagmannsrett var enig 
med staten i at vernet mot aldersdis-
kriminering i arbeidsforhold fullt og 
helt reguleres av arbeidsmiljøloven, 
slik at likestillings- og diskriminerings-
loven ikke kom til anvendelse. Lag-
mannsretten var imidlertid ikke uten 
videre enig i tingrettens vurdering  
av at aldersdiskrimineringsvernet i 
arbeidsmiljøloven ikke gjelder for 
leger på redningshelikopteret. Lag-
mannsretten kom derfor til at arbeids-
miljølovens vern mot aldersdiskrimi-
nering gjelder også for leger på 
redningshelikopteret. So far so good. 

Lagmannsretten måtte deretter ta 
stilling til om vilkårene for lovlig 
 diskriminering var oppfylt. 

Var forskjellsbehandlingen lovlig?
«Slaget» stod derfor ved vurdering  
av bevisene knyttet til om forskjells-
behandlingen var saklig, nødvendig  
og forholdsmessig. 

De tre punktene over, er påstander 
staten har fremsatt som begrunnelse 
for at 60 års aldersgrensen er lovlig. 
Det er staten som har bevisbyrden for 
påstandene og staten er lagt frem til 
dels omfattende materiale i saken som 
er ment å vise sammenheng mellom 
alder og (sviktende) helse. Vår vurder-
ing av bevisene har vært – og er frem-
deles- at det ikke finnes bevismessig 
dekning for at det skjer slike svekkel-
ser rundt 60 års aldersgrensen som 
gjør at leger på grunn av alder ikke 
lenger er tjenestedyktige til tjeneste  
på redningshelikopteret. 

Forutsatt at man skulle komme til at 
det var nødvendig med en aldersgrense, 
anført vi at det ved innføringen av 
aldersgrensen aldri ble vurdert hva 
aldersgrensen i så fall burde være. 
Dette er også bekreftet i vitneforklar-
inger fra personer i forsvaret som var 
med og innførte aldersgrensen. Det  
ble aldri vurdert om aldersgrensen i så 
fall mer riktig ville være 62 eller 65 år. 
Forsvaret valgte aldersgrensen på 60 år 
fordi 60 årsaldersgrense allerede var i 

bruk i forsvaret, og det var praktisk å 
benytte samme aldersgrense også på 
legene. Det Forsvaret her gjorde, var  
å gi anvendelsesområdet for en lovlig 
innført aldersgrense (forsvarloven),  
et videre anvendelsesområde enn 
 lovgiver har gitt tillatelse til. 

Vi anførte i tillegg at det ikke finnes 
bevismessig dekning for påstanden om 
at det skjer såpass betydelige helse-
messige og fysiske svekkelser rundt  
60 årsalderen at det er nødvendig med 
en 60 års aldersgrense. Tvert i mot 
anførte vi at aldersgrense ikke engang 
var spesielt egnet til å ivareta helse og 
sikkerhetshensyn og at fysiske tester 
og helsekontroller ville være mer treff-
sikre virkemidler for å sikre at legen  
er tjenestedyktig. 

For å gjøre en lang historie kort; 
lag mannsretten var uenig med oss, og 
kom under noe tvil til at aldersgrensen 
var både nødvendig, forholdsmessig  
og saklig. 

Noen refleksjoner
Når noen – i dette tilfellet staten – på-
står at det er nødvendig med en 60 års 
aldersgrense fordi det skjer såpass 
store svekkelser fysisk og psykisk ved 
60 årsalderen at legen ikke lenger kan 
tjenestegjøre på redningshelikopteret, 
er det staten som har det vi kaller be-
visbyrden for at det forholder seg slik. 

Utgangspunktet for saken  
var at staten ved Forsvaret har  
lagt til grunn at:

1)  Det er nødvendig med alders-
grensen av hensyn til helse og 
samfunnssikkerhet

2)  Det skjer en generell svekkelse av 
«fysiske og psykiske egenskaper» 
ved alder som gjør aldersgrensen 
på 60 år nødvendig.

3)  De samme hensynene som 
 begrunner den lovfestede sær-
aldersgrensen for militært ansatte 
i Forsvaret, gjør seg tilsvarende 
gjeldende for legene på rednings - 
helikopteret.

Staten har  
kommet med utsagn som at: 

«60 år er den alder hvor mennesker 
statistisk sett møter helsemessige 
utfordringer, herunder hjerteinfarkt 
mm.» 

«Basert på en helhetsvurdering, 
hvor krav til medisinsk- og fysisk 
skikkethet er vesentlig, er denne satt 
til 60 år»

«Forsvarets erfaring tilsier at de 
fleste besetningsmedlemmene ved 
omkring 60 års alder mister de 
fysiske egenskapene som trengs for 
å utføre de krevende fysiske opp-
gavene»  
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Etter to runder i rettsapparatet er 
det min vurdering at staten ennå ikke 
har ført bevis for at det forholder seg 
slik de sier. De har påstått det, ja. De 
har gjentatt det mange ganger, men de 
har slik jeg vurderer det, ikke ført bevis 
for at det er slik. Tvert i mot er det min 
vurdering at bevisene ikke støtter disse 
påstanden.

Det etterlatte inntrykket i saken er 
derfor at bevisbyrden har vært motsatt 
av det loven egentlig krever; staten har 
«kommet unna» med å fremsette på-
stander om hva som skjer rundt 60 år, 
så har vi fått ansvaret for å bevise at 
det ikke er sånn. Vi bestrider ikke at 
det på et eller annet tidspunkt inn-
treffer aldersmessige svekkelser av en 
slik karakter at legen ikke lenger kan 
tjenestegjøre på redningshelikopteret. 
Men vi bestrider at det finnes forsk-
ningsmessig eller annet bevismessig 
belegg for at det skjer rundt 60 års-
alderen. 

Vi har tvert i mot dokumentert at 
både fysiske så vel som psykiske egen-
skaper er vel intakte i hvert fall gjen-
nom sekstiårene, og potensielt også 
lengre enn det. 

Det kanskje mest skuffende ved 
rettens bevisvurdering, er at den ikke 
sier noe om hvilke dokumenter retten 
konkret mener gir støtte for at det er 

nødvendig med en 60 års aldersgrense. 
Retten viser riktignok til noen dommer, 
blant annet hvor lavere aldersgrense 
har vært brukt som grense for inn-
treden til et yrke. For eksempel at EU 
domstolen akseptert en øvre alders-
grense på 30 år for ansettelse av brann-
konstabler, mens en tilsvarende alders-
grense som betjent i lokalpolitiet i 
Spania ikke ble akseptert. Lagmanns-
retten støtter seg også på fortalen til  
et direktiv som fremhever at rednings-
tjenesten er en sektor det kan være 
aktuelt med særlig krav for å sikre at 
personalet har nødvendige forutset-
ninger. Men lagmannsretten gjør ingen 
vurdering av dette, opp mot den kon-
krete aldersgrensen på 60 år sett i lys 
av dokumentasjonen som viser at det 
ikke skjer kvalifiserte fysiske, psykiske 
eller kognitive svekkelser i tidlig 60 
årene. 

Retten omtaler heller ikke hvorfor 
den helt ser bort fra den til dels om-
fattende dokumentasjonen vi pekte på 
som viser at det ikke er holdepunkter 
for at slike svekkelser inntreffer rundt 
60 årsalderen. 

Det er i lys av skuffelsen over det jeg 
oppfatter som feil og mangelfull bevis-
bedømmelse, at sitatet jeg startet med 
fra saken til Johnny Depp, traff meg. 
Domstolen er en risikabel arena for å 

avgjøre saker. «Ingen vet hvor haren 
hopper».  Det samme kunne nær sagt 
vært sagt om domstolene og bevis-
vurderinger. 

Det er likevel lyspunkter å ta med 
seg. Lagmannsretten uttalte at saken 
har reist tvilsomme rettsspørsmål  
som det var god grunn til å høre anke-
instansens syn på. Det var med andre 
ord ingen  åpenbar sak, og legen hadde 
god grunn til å stille spørsmål ved 
lovligheten av den administrativt inn-
førte aldersgrensen. Et annet lyspunkt 
er at selv om retten kan se ut til å legge 
en noe foreldet oppfatning om funk-
sjonsnivået til dagens 60 åringer til 
grunn, pågår det et arbeid for å se på 
særaldersgrensene i staten generelt,  
og Forsvaret spesielt. Lagmannsretten 
fremholdt at selv om disse prosessene 
med å se på særaldersgrensene ikke er 
sluttført, kan de ses på som utslag av at 
synet på alder som fratredelsesgrunn 
er under endring, blant annet ut fra 
bedring i helse, utdannelsesnivå og 
arbeidsprosesser i tillegg til generelle 
politiske målsetninger knyttet til å 
holde flest mulig i arbeid lengst mulig.  

Den rettstilstanden lagmannsretten 
med dommen har gitt uttrykk for, er 
dermed ikke nødvendigvis en retts-
tilstand av særlig lang varighet.   •

Nytt fra Norden
Camilla Rathcke (45) ble i juni valgt som 

ny formand (den første kvinne) i den 
 Danske lægeforening. Hun er overlege i 

 endokrinologi, med diabetes og markører for hjerte-
sykdom som spesiale. Hun kommer nå fra en stilling  
i Sundhedsstyrelsen, det danske Helse direktoratet.  
Hun vil jobbe for bedre rettsikkerhet for legene, for en 
bedre psykiatri og med å modernisere Legeforeningens 
organisasjon.

https://www.laeger.dk/nyhed/camilla-noelle- 
rathcke-valgt-som-ny-formand-for-laegeforeningen

Sofia Rydgren Stale (44) ble valgt som ny 
ordförande for den Svenske legeforeningen. 
Hun er spesialist i psykiatri og har til nå vært 
andre nestleder i sentralstyret. Hun vil jobbe med å 
 bedre forholdene for etterutdanning. Her ønsker hun 
lov- eller forskriftsforankring. Videre er det en nasjonal 
primærhelsereform og at leger skal være ledere 
 (Chefer).

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/11/
rydgren-stale-min-ambition-att-jobba-tatare-med- 
delforeningarna/
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General Eirik Kristoffersen er Norges nye forsvarssjef, 
og samtidig som han tiltrer stillingen gir han ut en bok 
om sin bakgrunn, sin militære karriere og om ledelse. 
Og det er nok dette siste aspektet som fattet min 
 interesse.  I et intervju med NRK i forbindelse med 
bokutgivelsen uttalte han:

Jeg vil ikke ha lydighet. Lydige folk er farlige.
Jeg vil ha lojalitet. Folk som tør si ifra når de føler noe 

er galt, at sikkerheten ikke tas alvorlig nok eller vi beveger 
oss i etiske gråsoner. Det er sånne folk jeg satser på.

For en som har arbeidet i sykehusvesenet i mer enn  
30 år, og sett ledere komme og gå, og ikke minst vært en 
leder selv så gjorde denne spissformuleringen med ett 
boken relevant også for sykehusleger. Alt for mange 
fagfolk blir ledere som har vanskeligheter med spagat-
situasjonen mellom å være fagets og avdelingens tals-
mann oppover og samtidig være ledelsens gjennomfører 
av tiltak nede i organisasjonen.

Boken forteller om oppvekst i Nord-Norge, om mili-
tærtjeneste og forsøk på utdannelse utenom Forsvaret, 
men hvor han raskt heller valgte tjeneste i Libanon. 
Videre det uortodokse valget om å hoppe av karrieren 
for å bli spesialkommandosoldat. Man får en forståelse 
av den nesten barnslige naiviteten norske politiske 
myndigheter må ha vist ved å sende dårlig forberedte  
og dårlig utstyrte mannskap til Libanon og hvor mye 
mer profesjonelt dette var i Afghanistan.

Alle norske sykehus har noen kjerneord for å beskrive 
sine verdier, som respekt, tillit, likeverdighet, tilgjenge-
lighet. Også Forsvaret har sine verdier, beskrevet av 
ordene respekt, ansvar og mot. Her trekker forfatteren 
frem motet til å si nei! Mange norske ledere i sykehus 
ville ha godt av å lese disse avsnittene.

Bokanmeldelser:

EIRIK KRISTOFFERSEN
GYLDENDAL 

JEGERÅNDEN
- å lede i fred, krise og krig

JOHN M BARRY 
PENGUIN BOOKS

THE GREAT INFLUENZA, 
The Story of the Deadliest 
Pandemic in History

Begge bøker anmeldt av 
Arne Laudal Refsum

Julesider

John M Barry er en amerikansk historiker, journalist og 
 forfatter som også er professor i «Public Health and Tropical 
Medicine». Han har tidligere skrevet bøker om makt og virke  
i den amerikanske kongressen, om utviklingen av immunterapi 
innen kreftbehandling.

The Great Influenza kom først ut i 2004, men er oppdatert 
sist i 2018 forbindelse med 100 års jubileet til 1.verdenskrig. 
Bokens første del beskriver overraskende hvor lite akademisk 
amerikansk medisin var frem til slutten av 1800-tallet. Den 
gang var det Europa som sto for de akademiske nyvinningene, 
og amerikanske leger flokket seg til spesielt Tyskland for å 
lære grunnleggende vitenskap. Nye medisinske institusjoner i 
USA som Rockefeller Institute, John Hopkins Hospital vokser 
frem grunnlagt av disse legene som kommer tilbake fra Europa.

Fremveksten av «Spanskesyken», navnet kommer kanskje av 
at verdenskrigen førte til stor grad av sensur i pressen, mens i 
Spania, som var nøytralt, ble dette omtalt fritt, ikke minst siden 
kongen ble alvorlig syk beskrives dette omfattende. Her er 
mange sammenfallende omstendigheter.  En meslingepandemi 
som forverres av etterfølgende lungebetennelser. USAs inntreden 
i krigshandlingene, noe som fører til store ansamlinger i over-
fylte militærleirer, og meget stor mobilitet pga frakten av 
 militært personell mellom verdensdelene. 90% av den økte 
mortaliteten var folk under 65 år, og 2/3 av dødsfallene var i 
aldersgruppen 18-50. Resultatet var 675.000 døde, noe som 
tilsvarer nær 2 millioner i dag, justert for befolkningsveksten.

I et intervju med CNN om boken sier forfatteren følgende 
om hva myndighetene kan lære av spanskesyken opp mot 
dagens coronapandemi: 
1.  Myndighetene må fortelle sannheten, selv om den er 

 ukomfortabel. Dette reduserer frykt, og det øker tillit.
2.  Dødeligheten var (i Vesten) ca 2 %, ikke ca 50%,  

som President Trump har hevdet.

››
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Julesider

Kjetil Karlsen er 
 anestesilege,  klinikk - 
sjef på St. Olavs hospi-
tal og forfatter, han 
kommer fra Trond-
heim og er aktuell 
med boka: «Jenta  
som ikke kunne fly».

Sigurd sin jødiske venn blir brått 
borte, en gammel mann stjeler en buss. 
En jente bærer på en hemmelighet og 
en lege må legge en covid-19 pasient i 
respirator. Og hva gjør man med en 
nabo som aldri er stille på natta?

«Jenta som ikke kunne fly» er en 
novellesamling som spenner over tid 
og rom. Historiene flettes inn i hver-
andre, og når siste ord er lest har  
det gått over hundre år. Novellene 
fanger de forskjellige tidsbildene,  
de umerkelige endringene i språk, 
holdninger og moral som over tid 
forandrer oss og samfunnet.

KJETIL KARLSEN
LIV FORLAG

JENTA SOM 
IKKE KUNNE FLY
Vårt tidligere styremedlem har 
kommet med en ny bok 3 år 
etter debutboken «Jeg, Tuva og 
stemmen til Iron Maiden».  (Red.)

Myk sitronkake er både forfriskende og holdbar.  
Kan være fint å ha på lur i jula. Men, den blir stort sett  
spist raskt opp
 
2 egg
2 dl sukker
Egg og sukker piskes til eggedosis
 
Ha i:
1 dl smeltet smør eller margarin
Revet skall av en sitron
2.5 dl hvetemel
2 ts bakepulver
1 dl kefir/surmelk
 
Hell over i en smurt form
Stekes nederst i ovnen ved 175 grader i ca. 40 min.
Skjær gjerne resten av sitronen i skiver og ha i en mugge med vann.
Serveres med vaniljeis og friske bær. 

Myk sitronkake
Kakeoppskrift av  
Lindy Jarosch-von Schweder, 
styremedlem Of

››
Foto: E

dith Stenberg



Jardiance <<Boehringer Ingelheim>> Antidiabetikum. ATC-nr.: A10B 
K03                   CT

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Empagli-
flozin 10 mg, resp. 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 
172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert 
diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som monoter-
api når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til andre legemi-
dler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon om kombinasjoner, 
effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som 
er studert. Dosering: Maks. daglig dose er 25 mg. Ved kombinasjon med 
sulfonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin vurderes 
for å redusere risikoen for hypoglykemi. Monoterapi og kombinasjonsbehan-
dling: Anbefalt startdose er 10 mg 1 gang daglig. Dosen kan økes til 25 mg 1 
gang daglig hvis 10 mg 1 gang daglig tolereres godt. Glemt dose: Uteglemt 
dose skal tas så snart pasienten husker det. Det bør ikke tas dobbel dose i 
løpet av 1 dag. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejuster-
ing er ikke nødvendig. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. 
begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig 
ved lett nedsatt nyrefunksjon. Skal ikke initieres ved estimert GFR (eGFR) <60 
ml/minutt/1,73 m2. Dosen bør justeres til eller opprettholdes på 10 mg 1 gang 
daglig dersom empagliflozin tolereres godt. Skal seponeres ved eGFR <45 ml/
minutt/1,73 m2. Barn: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen tilgjengelige 
data. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig pga. alder. Nyrefunksjon og risiko 
for volumdeplesjon bør vurderes. Behandling bør ikke initieres hos eldre >85 
år pga. begrenset klinisk erfaring. Administrering: Tas med eller uten mat. 
Svelges hele med vann. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsst-
offene. Forsiktighetsregler: Diabetisk ketoacidose (DKA): Sjeldne, inkl. livstru-
ende og fatale, tilfeller av DKA er sett ved behandling med SGLT2-hemmere, 
inkl. empagliflozin. I flere tilfeller var tilstanden atypisk, med kun moderat økt 
blodglukoseverdi (<14 mmol/liter). Risiko for DKA må vurderes ved uspesifik-
ke symptomer som kvalme, oppkast, anoreksi, magesmerter, uttalt tørste, 
pustevansker, forvirring, uvanlig fatigue eller søvnighet. Pasienter skal umid-
delbart undersøkes for ketoacidose ved slike symptomer, uavhengig av blod-
glukosenivå. Ved mistenkt eller diagnostisert DKA skal empagliflozin seponeres 
umiddelbart. Behandling skal avbrytes ved større kirurgiske inngrep eller 
akutte, alvorlige sykdommer. Overvåkning av ketoner (måling i blod fremfor 
urin) anbefales. Behandlingen kan gjenopptas når ketonverdiene er normale 
og pasientens tilstand er stabilisert. Før oppstart med empagliflozin skal 
pasientens anamnese evalueres for faktorer som kan disponere for ketoacidose 
(se SPC). SGLT2-hemmere skal brukes med forsiktighet hos disse pasientene. 
Reoppstart av behandling med SGLT2-hemmer hos pasienter med tidligere 
DKA under behandling med SGLT2-hemmer anbefales ikke, med mindre en 
annen klar utløsende faktor er påvist og løst. Skal ikke brukes til behandling 
av diabetes type 1 siden data har vist økt forekomst av DKA hos diabetes type 
1-pasienter som får empagliflozin i tillegg til insulin. Nedsatt nyrefunksjon: 
Den glykemiske effekten avhenger av nyrefunksjonen. Vurdering av nyre-
funksjonen anbefales før behandlingsstart, minst årlig under behandlingen 
og ved tilleggsbehandling med legemiddel som kan redusere nyrefunksjonen. 
Skal ikke initieres ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Seponering anbefales 
ved utvikling av redusert nyrefunksjon (eGFR <45 ml/minutt/1,73 m2 eller ClCR 
<45 ml/minutt). Skal ikke brukes ved terminal nyresvikt (ESRD) eller ved dial-
yse, da effekt ikke er forventet. Lever: Leverskade er rapportert, men årsaks-
sammenheng er ikke fastslått. Ved risiko for volumdeplesjon: Basert på 
virkningsmekanismen kan osmotisk diurese sammen med terapeutisk gluko-
suri gi en liten reduksjon i blodtrykket. Forsiktighet bør derfor utvises hos 
pasienter hvor blodtrykksfall kan utgjøre en risiko (f.eks. ved kjent kardiova-
skulær sykdom, pasienter på antihypertensiv behandling med tidligere hypo-
tensjon eller pasienter >75 år). Nøye overvåkning av volumstatus og elektro-
lytter anbefales ved tilstander som kan føre til væsketap. Midlertidig 
behandlingsavbrudd bør vurderes til væsketapet er korrigert. Urinveisinfeks-
jon: Midlertidig behandlingsavbrudd bør vurderes ved kompliserte urinveis-
infeksjoner. Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren): En sjelden 
men alvorlig og potensielt livstruende infeksjon, er rapportert hos pasienter 
som bruker SGLT2-hemmere. Urogenital infeksjon eller perineal abscess kan 
innlede nekrotiserende fasciitt. Pasienten bør rådes til å oppsøke lege umid-
delbart ved smerter, ømhet, erytem eller hevelse i genital- eller perinealom-
rådet, fulgt av feber eller sykdomsfølelse. Hvis Fourniers gangren mistenkes, 
bør preparatet seponeres og behandling iverksettes umiddelbart (inkl. anti-

biotika og kirurgisk behandling). Amputasjon av underekstremiteter: Økt 
forekomst av amputasjoner av underekstremiteter (hovedsakelig tær) er sett 
i langtidsstudier med en annen SGLT2-hemmer. Det er ukjent om dette utgjør 
en klasseeffekt. For å redusere risikoen skal pasienten veiledes om rutinemes-
sig forebyggende fotpleie. Hjertesvikt: Begrenset erfaring ved hjertesvikt 
NYHA klasse I-II, og ingen erfaring ved NYHA klasse III-IV. Interferens med 
1,5-AG-test: Overvåkning av glykemisk kontroll ved bruk av 1,5-AG-test er ikke 
anbefalt, da resultatene er upålitelige til vurdering av glykemisk kontroll hos 
pasienter som tar SGLT2-hemmere. Alternative metoder anbefales. Øvrig: 
Pga. virkningsmekanismen vil pasienter teste positivt for glukose i urinen. 
Pasienten bør informeres om risiko for hypoglykemi, spesielt ved bruk sammen 
med sulfonylurea eller insulin. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og skal ikke 
brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galakto-
semalabsorpsjon. Inneholder 23 mg natrium pr. tablett, dvs. praktisk talt na-
triumfritt. Interaksjoner: Empagliflozin kan øke diuretisk effekt av tiazid og 
loopdiuretika, og kan øke risiko for dehydrering og hypotensjon. Samtidig bruk 
med insulin eller insulinstimulerende legemidler, som sulfonylurea, kan øke 
risikoen for hypoglykemi, og lavere dose av insulin eller insulinstimulerende 
legemiddel kan være nødvendig. In vitro-data antyder at empagliflozin primært 
metaboliseres via glukuronidering av UGT 1A3, 1A8, 1A9 og 2B7. Empaglifloz-
in er substrat for P-gp, BCRP, opptakstransportørene OAT3, OATP1B1 og OAT-
P1B3, men ikke OAT1 og OCT2. Effekt av UGT-induksjon på empagliflozin er 
ikke undersøkt. Samtidig bruk med kjente UGT-induktorer anbefales ikke pga. 
mulig risiko for redusert effekt. Ingen klinisk relevante endringer er sett ved 
samtidig administrering med probenecid, en hemmer av UGT-enzymer og 
OAT3. Interaksjonsstudie med gemfibrozil, en in vitro-hemmer av OAT3- og 
OATP1B1/1B3-transportører, viste ingen klinisk relevante endringer. Hemming 
av OATP1B1/1B3-transportører ved samtidig administrering av rifampicin viste 
ingen klinisk relevante endringer. Interaksjonsstudier tyder på at farmakoki-
netikken til empagliflozin ikke påvirkes av samtidig bruk av metformin, glime-
pirid, pioglitazon, sitagliptin, linagliptin, warfarin, verapamil, ramipril, simvas-
tatin, torasemid og hydroklortiazid, og at empagliflozin ikke har klinisk relevant 
effekt på farmakokinetikken til metformin, glimepirid, pioglitazon, sitagliptin, 
linagliptin, simvastatin, warfarin, ramipril, digoksin, diuretika og orale preven-
sjonsmidler. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data fra bruk 
hos gravide. Dyrestudier har vist negative effekter på postnatal utvikling, men 
ingen skadelige effekter på tidlig fosterutvikling. Bør ikke brukes under gra-
viditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos dyr. Risiko 
for diende barn kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: 
Effekt på human fertilitet er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller 
indirekte skadelige effekter. Bivirkninger: Frekvensintervaller angis som føl-
ger: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000), ukjent 
frekvens (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data). Organklasse: Hud. Vanlige: 
Bivirkning: Pruritus (generell), utslett. Mindre vanlige: Bivirkning: Urticaria. 
Ukjent frekvens: Bivirkning: Angioødem. Organklasse: Infeksiøse. Vanlige: 
Bivirkninger: Urinveisinfeksjon (inkl. pyelonefritt, urosepsis). Vaginal candidi-
asis, vulvovaginitt, balanitt og andre genitale infeksjoner. Ukjent frekvens: 
Bivirkning: Nekrotiserende fasciitt av perineum (Fourniers gangren). Organkla-
sse: Kar. Mindre vanlige: Bivirkning: Hypovolemi. Organklasse: Nyre/urinveier. 
Vanlig: Bivirkning: Økt urinering. Mindre vanlige: Bivirkning: Dysuri. Organkla-
sse: Stoffskifte/ernæring: Svært vanlige: Bivirkning: Hypoglykemi ved kombi-
nasjon med sulfonylurea eller insulin. Vanlige: Bivirkning:  Tørste. Sjeldne: 
Bivirkning: Diabetisk ketoacidose. Organklasse: Undersøkelser: Vanlige: Bi-
virkning: Økte serumlipider. Mindre vanlige: Bivirkning: Økt hematokrit, økt 
serumkreatinin/redusert GFR. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: En-
keltdoser opptil 800 mg viste ingen toksisitet hos friske, og gjentatte daglige 
doser på opptil 100 mg viste ingen toksisitet hos pasienter med diabetes 
mellitus type 2. Behandling: Iht. klinisk status. Fjerning av empagliflozin ved 
hemodialyse er ikke undersøkt. Pakninger og priser: 10mg: 30 stk. (blister) 
384125. Pris (kr): 465,70. 90 stk. (blister) 027051. Pris (kr): 1280,20. 25 mg: 
30 stk. (blister) 045475. Pris (kr): 465,70. 90 stk. (blister) 585516. Pris (kr): 
1280,20. Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med 
andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med 
godkjent preparatomtale. Refusjonskoder: ICPC kode T90: Diabetes type 2. 
ICD kode E11: Diabetes mellitus type 2. Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon 
med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på 
høyeste tolererte dose metformin. Sist endret: 16.10.2020. Basert på SPC 
godkjent av SLV/EMA: 03.09.2020. 



For dine pasienter med diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom. 
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Boehringer Ingelheim Norway KS
Postboks 405, 1373 Asker 
Tlf: 66 76 13 00
www.boehringer-ingelheim.no

EVNEN TIL Å OPPNÅ MER
ENN Å REDUSERE HbA1c, VEKT OG BLODTRYKK

RRR i kardiovaskulær død
(HR 0,62 (95% KI 0,49-0,77, p<0,0001 ARR = 2,2 %))

RRR i hospitalisering for hjertesvikt
(HR 0,65 (95% KI 0,50-0,85, p=0,002 ARR = 1,4 %))

Referanser:
1. JARDIANCE® (empagliflozin) SPC, 14.10.2019, avsnitt 4.1, 4.2, 4.8, 5.1. 2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, 
et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 
2 diabetes. N Engl J Med 2015; 373(22):2117-2128. 3. Wanner C, Inzucchi SE, Lachin JM, Fitchett D et al. 
Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):323-34.

JARDIANCE® indikasjon: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert 
diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som 
monoterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til 
andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon om 
kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser 
og populasjoner som er studert. 
JARDIANCE® Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-infeksjon, 
volumdeplesjon, hypoglykemi (ved kombinasjon med insulin eller sulfo-
nylurea), ketoacidose (sjelden) og Fourniers gangren (meget sjelden). 
JARDIANCE® er ikke anbefalt for pasienter med moderat til alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, leversvikt, pasienter >85 år, gravide, 
ammende, type 1-diabetes, eller tilbehandling av ketoacidose. 
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Primært endepunkt: 14% reduksjon i 3P-MACE (HR 0,86 (95% KI 0,74-0,99, p=0,0382)) 21,

1,
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39%
I studien så man også at behandling med JARDIANCE var assosiert 
med 39% RRR i forekomst eller forverring av nefropati  
(HR 0,61 (95% KI 0,53-0,70,P<0,001 ARR = 6,1 %)) *

*Jardiance er ikke indisert til reduksjon av vekt, blodtrykk, hjertesvikt eller nefropati. 

Resultatene ble vist på toppen av 
standardbehandling som bestod av: 
Statin, ACE-hemmer/AII-blokker, betablokker,  
platehemmer og glukosesenkende legemidler.
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ANNE CATHERINE SKAAR
Spesialitet: 
Anestesiologi
Foretak: 
Helse Fonna
Kontaktinfo:
anne.catherine.skaar@helse-fonna.no 
anneskaar@hotmail.com
Telefon 53491000 via resepsjonen 
Stord sjukehus eller mobil 99622194 
(privat)

Presentasjon av
foretakstillitsvalgte for overlegene
 

Styret i Overlegeforeningen ønsker å presentere de enkelte foretakstillitsvalgte rundt 
om i landet fortløpende. Dette for at dere medlemmene lettere kan vite hvem de er  
og hvordan få kontakt med de. I denne utgaven presenterer vi de 3 foretakstillitsvalgte 
i Helse Vest. 

GEIR ARNE SUNDE
Spesialitet: 
Anestesiologi
Foretak: 
Haukeland Universitetssykehus, 
Helse-Bergen HF
Kontaktinfo: 
gasu@helse-bergen.no

BAS JEROEN DE ROMIJN
Spesialitet: 
Lungesykdommer
Foretak: 
Helse Stavanger
Kontaktinformasjon: 
bas.jeroen.de.romijn@sus.no
jobb mobil 91359839
privat mobil 47637761

MARGIT STEINHOLT
Spesialitet: 
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Foretak:
Helgelandssykehuset
Kontaktinformasjon:
margit.steinholt@helgelandssykehuset.no
Mobil: 993 55760

CLARENCE JOHNPILLAI
Spesialitet:
Anestesiologi
Foretak:
Helse Førde HF
Kontaktinfo:
Clarence.johnpillai@helse-forde.no
Mobil: 98618421 
www.helse-forde.no

Nyvalgt i 
Helgeland
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Vi fortsetter serien i nr. 4-2020  
med 2 tidligere ledere

Som opptrapping til et 
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Hvorfor ønsket du å bli Of leder?
Etter mange år som Ylf-tillitsvalgt  
og deretter HTV for Of på sykehuset 
synes jeg det var en spennende mulig-
het når valgkomiteen tok kontakt. Jeg 
liker ikke «kantinesutring», altså folk 
som bare er misfornøyd, men som ikke 
tar ansvar selv for å gjøre noe med 
dette, det er alltid noen andre som skal 
ordne opp for dem. Jeg stilte som krav 
å bli fullt frikjøpt, noe som var helt 
nødvendig for å kunne gjøre en god 
jobb som Of-leder.

Hvilke saker brant du mest for som leder?
Min periode som leder var preget av 
stor uro i forholdet til NAVO/Spekter. 
Det hadde vært streik i januar 2007, og 
lønnsoppgjøret skulle endelig fullføres 
etter sommeren. Dette medførte stor 
frustrasjon ute i sykehusene, og ny 
runde hos Riksmegleren. Vi gjennom-
førte også en streik ved Lovisenberg 
sykehus i 2008, det året dette syke-
huset gikk over til Spekter. Resten av 
lønnsoppgjørene var preget av uro og 
frustrasjon, og jeg reiste mye rundt  
for å møte tillitsvalgte og medlemmer.

Jeg tror at det viktigste jeg gjorde 
var å sette i gang arbeidet som endelig 
punkterte politikernes påstand om at 
vi bruker så mye penger på sykehusene. 
Denne påstanden samsvarer jo ikke 
med virkeligheten medlemmene opp-
levde ute i avdelingene. Analysen ble 
satt ut til ECON, og viste at mestedelen 
av veksten i sykehusene skyldes at nye 
oppgaver var blitt tilført, som rus, 
 ambulanse, blåreseptmedisinen. Det 
fulgte penger med, men selvfølgelig 
også utgifter, slik at dette ikke var en 
reell vekst. Den verste bløffen var å 
påstå at vi fikk en vekst på 7 mrd. kr 
bare fordi kassakreditten ble flyttet  
fra private banker til Norges Bank.

Stoltenbergregjerningen hevdet at 
ingen sykehus skulle nedlegges, men 
de tømte noen sykehus for innhold. Of 
krevde derfor at det måtte utarbeides 
en Nasjonal Sykehusplan, noe som  
nå er blitt en realitet. Vi fremmet også 
kravet om et nøytral ikke sanksjoner-

ende undersøkelsesorgan, og nå er 
UKOM etablert.

Styret i Of vedtok å kjøpe en leilighet 
på Aker Brygge, noe som jeg er sikker 
på at har medført en større mulighet 
for å få styrerepresentasjon fra andre 
steder enn sentrale Østland, i tillegg  
til at det har vist seg å være en god 
investering.

Hva er du mest stolt  
av å ha oppnådd i din tid?
Overlegeforeningen ble en mye 
tydelig ere og mer synlig forening  
både utad og internt i resten av Lege-
foreningen, og ikke minst overfor våre 
egne medlemmer i og med at jeg var 
fullt frikjøpt som Of-leder. Videre fikk 
vi revitalisert medlemsbladet Overlegen 
som også har vært med på å gjøre 
foreningen synlig. Vi etablerte leder-
stipend, og jeg var med på å utarbeide 
en kurspakke som het: Fra tillitsvalgt 
til leder. Jeg tror dog at jeg er mest 
stolt av å ha avslørt politikernes på-
stand om at vi bruker så mye penger  
på helse i Norge.

Hva rakk du ikke å bli ferdig med?
Overlegeforeningen er også yrkes-
foreningen for leger som er ledere i 
 sykehusene. Her skulle jeg gjerne  
ha kommet lenger med kurs og ut-
danningsstøtte, og klart å reetablere  
et forum for disse medlemmene, slik 
Of tidligere hadde Røroskursene. 

Hva synes du om  
utviklingen i Of etter din tid?
Jeg synes det er viktig at styrene til en 
hver tid jobber med å ha et velfunger-
ende tillitsvalgtapparat, og tett kontakt 
med de menige medlemmene. Aktive 
tillitsvalgte er inne i alle aktuelle saker 
som det jobbes med, men det er viktig 
at også medlemmene blir informert  
om det som skjer.

Hva er dine tanker om foretaksreformen?
Perioden før 2002 var preget av et 
uverdig svarteperspill, hvor Stortinget 
vedtok tiltak som førte til økte utgifter, 

men overlot til fylkene å finansiere 
dette. Meningen med reformen var å  
få et klarere ansvarsforhold. Dessverre 
har det ikke blitt slik. Mål for aktivitet 
og kvalitet vedtas i statsbudsjettet, men 
dekker ikke utgiftene som følger med, 
så nå er svarteperspillet mellom minister 
og oss ansatte, for styrene i RHF-ene 
er ministerens lydige disipler.

Hva er viktig for Of i årene som kommer?
Arbeidsbelastning og autonomi. Syke-
husene er nå rene produksjonsbedrifter, 
og det er en rovdrift på de ansatte, også 
våre medlemmer. Vi kommer til å havne 
i en sykehuslegekrise tilsvarende fast-
legene, dersom ikke utviklingen stoppes. 
Denne måten å jobbe på, hvor all 
 autonomi er borte ødelegger motiva-
sjonen og innsatsviljen. Videre er det 
viktig å stimulere leger til å bli ledere. 
Det er faktisk vist ved forskning at 
sykehus ledet av leger fungerer best. 
Ved å få leger inn i ledelse slipper vi 
blårusstankegangen, hvor økonomer 
og jurister krever bussinesscase før ny 
aktivitet kan startes. Vi må bevise at 
dette lønner seg økonomisk, ikke at  
det gir bedre kvalitet for pasientene.  •
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Arne Laudal Refsum
Arne Laudal Refsum 
61 år

Tidsperiode  
som Of-leder: 
2007-2011

Andre sentrale verv 
i Legeforeningen:  
-  Styret i Syke- og 
 pensjonskassen (SOP).

-  Styret i Christiania Torg 
 (Legenes Hus).

-   Medlem av redaksjonskomiteen 
Overlegen. Valgkomiteen i Of.

Hva gjør du nå? 
Etter 7 år i ledelsen av  
Kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet 
er jeg nå vanlig klinisk overlege i 
avdelingen.
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Hvorfor ønsket du å bli leder i Of ?
Nysgjerrigheten og gløden ble tent da 
jeg startet som lokal tillitsvalgt for 
psykiatrien i Sør-Trøndelag i 1996. Jeg 
fikk raskt plass i Landsrådet i Of og 
mulighet til gjesteplass på bakerste 
benk i det store og ærverdige Lands-
styret i Legeforeningen. Disse samling- 
e ne var spennende og inspirerende 
arenaer for viktige saker i helse-Norge. 
Men også sosiale fellesskap, moro og 
høytid, og spennende kamper om inn-
flytelse. Jeg fikk en god modningspro-
sess i Of: Først var jeg 2. vara til Of- 
styret, så 1. vara, og endelig fra januar 
2009 fast styremedlem/nestleder.  Leder- 
vervet fra 2011 oppfylte ønsket om å 
være lagleder for et høykompetent styre 
med imponerende innsikt og erfaring 
landet rundt. Foran oss, der ute ved 
«fronten» i sykehusene, hadde vi sterke 
tillitsvalgte som jobbet for medlemmene 
sent og tidlig. I ryggen hadde vi svært 
dyktige sekretariat i både Legeforen-
ingen og Overlege foreningen. 

Håpet var å kunne finne de gode 
løsningene for alle, inklusive pasient-
ene, ved å bruke dialog og medbestem-
melse som verktøy. Jeg visste at sammen 
er vi sterke, når vi behersker «alt fra 
pinsett til slegge».

Men jeg husker godt den ærefrykt og 
beven, og respekt for jobben, jeg følte 
da funksjonstiden trådte i kraft ved 
midnatt 1. september. Jeg var nesten 
forundret over at telefonene fra presse 
og medlemmer ikke kimte allerede 
utover natten. Åtte år senere var jeg er 
dypt takknemlig for perioden som 
leder for fire sterke styrer.

Hvilken sak brant du mest for som leder?
Jeg må svare flere. Veldig mange og 
store saker var oppe i tiden. Jeg kom 
inn i rollen etter en offensiv og god 
forgjenger. Nasjonal helse- og sykehus-
plan var satt på dagsorden av Of-styret 
2009-2011, og ble et stort og sentralt 
tema i årene som fulgte. Mange med 
meg var opptatt av fenomenet «desen-
tralisere det man kan og sentralisere 
det man må». Men vi opplevde at 

 sentraliseringen ble altfor sterk. Lokal-
sykehusene og tilbudet til folket i hele 
landet var under press, så her måtte 
noe gjøres. Og vi tok fatt.

Årene var sterkt preget av motstand 
mot foretaksreformens slagsider og  
det jeg vil kalle «den altfor vellykkede 
effekten på økonomistyringen» av 
spesialisthelsetjenenesten. Vi opplevde 
sykehusene som «overstyrt og under-
ledet». Økonomifokuset fikk en annen 
dimensjon og nomenklatur i hverdagen 
enn tidligere. Klinikerne fikk opplev-
elsen av å spille andrefiolin. Veien opp 
gjennom «styringsstrengen» var veldig 
lang. Lederne nede i systemet fikk ikke 
den desentraliserte myndigheten som 
modellen la opp til, særlig ikke de nær-
mest pasientene og de ansatte. Mange 
ble mer administratorer enn ledere,  
og mange leger vegret seg for å gå  
inn i slike lederroller.

Negativt ladete begrep som følge av 
foretaksmodellen florerte: «Hard HR», 
fagforeningsknusing, fryktkultur, trus-
sel mot ytringsfrihet i sykehus, om-
stillingstrøtthet og «byråkratitis». Vi 
kjempet for medbestemmelse og faglig 
kvalitet og åpenhetskultur, til beste for 
pasientbehandling og arbeidsmiljø. Det 
bygget seg opp en sterk frustrasjon 
over å bli behandlet som brikker og 
ikke kunnskapsarbeidere med ansvar. 
Litt forenklet kan man si at det hele 
kulminerte med den store og vellykkede 
legestreiken i 2016. 

Arbeidsforhold i bred forstand for 
overleger er selvfølgelig en sentral 
oppgave for Of-lederen. Som forgjeng-
erne opplevde vi utslagene av penge-
mangel i helsetjenesten. Motparten og 
politikerne avfeide oss med at vi bare 
maste om penger. Vi endret retorikken 
til å si at det var «manglende samsvar 
mellom oppgaver og ressurser». Det 
var det mer forståelse for, men ikke 
mange politikere var villige til å fortelle 
hva som skulle prioriteres ned. Og det 
satt åpenbart langt inne, mest i Finans-
departementet vil jeg tro, å «tillate» 
mer penger til helse. Frykt for syke-
husene som bunnløse sluk var stor. 

At nye sykehus ble bygget for små 
var et av resultatene av at våre lokale 
og sentrale tillitsvalgte ikke ble hørt. 
Mange har kunnet si: Hva var det vi sa. 
Dessverre. Mangelfulle kontorløsninger 
for overleger har vært en del av dette. 
Ta Ahus som et eksempel: I foajeen 
ved hovedinngangen i sykehuset er det 
så høyt under taket at det nærmest er 
som himmelhvelvingen å regne. Men 
når man kom opp til overlegenes kon-
torplasser, satt de tett i tett i overfylte 
felleslokaler stappet med hyller til 
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Jon Helle
61 år

Tidsperiode  
som Of-leder: 
2011-2019

Andre sentrale verv 
i Legeforeningen:
Dnlf:
-  Sentralstyret 2009-2019,  
deriblant visepresident 2013- 2017 
(for presidentene Hege Gjessing 
og Marit Hermansen)

- Landsstyret 2007-2019
- Valgkomiteen fra 2019
-  Styremedlem i Fond for kvalitets-
forbedring og pasientsikkerhet  
fra 2017  

-  Diverse forhandlingsutvalg  
og -delegasjoner 2007-2019

Of:
-  Landsrådet Of 1996-2019
-  Styremedlem 2007-2011,  
leder 2011-2019

-  Valgkomiteen fra 2019 

Hva gjør du nå?
I alle mine lederår i Of jobbet jeg 
som overlege på St. Olavs hospital 
en dag i uken og hadde noe under-
visning som universitetslektor på 
NTNU. Dette gjorde det lettere å 
komme tilbake til klinisk jobb. Nå er 
jeg overlege og universitetslektor og 
kjenner på verdien av kontakt med 
pasientene, dem vi er til for.

Jon Helle
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taket. Det var som thoraxkirurgen tørt 
sa det: «Her deler vi alle lyder og alle 
lukter». Det var forstemmende å se 
hvor respektløst man «verdsatte» den 
mest kritiske innsatsfaktoren (!) i syke-
hus.

Andre viktige saker for forenings-
leddene i hele Legeforeningen var også 
en del av hverdagen i perioden: Faste 
stillinger for leger i spesialisering, 
vaktfritak i tredje trimester, ny spesia-
listutdanning, fastlegekrisen og om-
bygging av Legenes hus til å bli «alle 
legers hus». Her var min rolle å være 
en del av det store laget.

Hva er du mest stolt  
over å ha oppnådd i din tid?
Of bidro svært mye til Legeforeningens 
skriftlige og muntlige innspill til den 
aller første «Nasjonal helse- og syke-
husplan 2016-2019». Denne innsatsen 
er det første jeg vil fremheve. «Inn-
spillsrapporten» som Legeforeningen 
leverte, var svært viktig. Samlet spilte 
vi en veldig aktiv og viktig rolle overfor 
myndighetene, særlig HOD og Stor-
ting. Resultatet ble en sykehusstruktur 
for hele landet. Særlig viktig var det å 
få frem verdien av lokalsykehus, hva de 
må inneholde, og at stort ikke alltid er 
best. Vi fikk bremset opp den over-
drevne sentraliseringsiveren. Lege-
foreningen sto fast på den gjensidige 
avhengigheten av både kirurgi, indre-
medisin og anestesi for akuttpasienter 
i sykehus. Personlig er jeg også særlig 
glad for det tredje kulepunktet i 
Landsstyrets vedtak i 2015: «Sykehus 
må gis nødvendige ressurser til å sikre 
kvalitet på diagnostikk og behandling. 
Det må være systemer for å opprett-
holde og videreutvikle robuste fag-
miljøer som rekrutterer godt». Dette 
innebærer blant annet at store sykehus 
må bidra støttende overfor de mindre 
på ulike måter. 

Legeforeningen hadde også viktige 
innspill og rapporter til den neste 
 Nasjonal Helse- og sykehusplan 2020 
– 2023, ikke minst innenfor psykiatri 
som satsingsområde.  

Blant stolte øyeblikk er det umulig å 
ikke nevne sykehusstreiken i 2016 og 

den påfølgende seieren i Arbeids-
retten. Kampen for «kollektivt 
vern» traff en tidsånd nasjonalt, 
og vi møtte stor forståelse og 
støtte i folket og andre fagforen-
inger. På en måte kjempet vi for 
mange flere enn oss selv. Våre 
tillitsvalgte og medlemmer kan 
være stolte av en fantastisk inn-
sats på høyt nivå. Kreativiteten 
og kraften feiet over landet. Vi ga 
oss aldri, og vi vant! Seirene var 
viktige. Vi markerte at nok er 
nok og slo ned en påle. Jeg tror 
saken ble en vekker for mange, 
og jeg mener vi i ettertid har fått 
mer gjensidig respekt og bedre 
samarbeid mellom partene. Og 
det er nødvendig for alle, også 
 pasientene.

Bladet vårt, «Overlegen», har 
vært og er et blad som leses av 
mange, også i myndighetens 
rekker inklusive departement og 
 Storting. Hovedtema og retning for 
hvert nummer ble bestemt av styret, 
men redaksjonen gjorde og gjør den 
formidable jobben og fortjener stor 
ære. Jeg mener alle overleger kan  
være stolte av bladet vårt. Og så  
håper jeg at mine 32 lederartikler 
 gjennom årene også har sagt noe 
 vettugt. 

Of er en stor og viktig del av Lege-
foreningen. Mye av det daglige arbei-
det vi gjør, er i stor grad en del av det 
samlede arbeidet til Legeforeningen 
som både fagforening og faglig for-
ening. Jeg ledet en arbeidsgruppe  
som Sentralstyret nedsatte for å styrke 
fagaksen. Arbeidet førte frem til eta-
blering av en ny intern organisering  
av fagaksen i Legeforeningen med 
«Faglandsråd» og «Fagstyre» på toppen, 
vedtatt av Landsstyret i 2018. Jeg håper 
denne strukturen kan bidra til å styrke 
foreningen samlet, fremme vårt faglige 
arbeid og sikre faglig legitimitet over-
for myndighetene.

 I 2009 vedtok Sentralstyret å etablere 
«Dialogprisen», senere kalt «Leder-
prisen», for å fremme god ledelse i 
hele sin bredde. I årene 2009 -2019 
satt jeg i innstillingskomiteen og ble 

dypt imponert over våre ledere som 
ble nominert. Og ikke minst vinnerne. 

Et dystert kapittel var alle Metoo- 
sakene som dukket opp rundt i verden. 
Heller ikke sykehusene gikk fri. Men 
jeg er stolt av at Of var veldig raskt ute 
i media med tydelige standpunkt om 
hvilken standard vi overleger skal leve 
opp til. Det skulle ikke være tvil.

 Et siste moment jeg vil nevne er et 
nytt lavterskeltilbud for leger som sliter 
med rus. Jeg tok opp behovet med 
generalsekretær Geir Riise. Han tok 
dette raskt videre, og det kom i stand 
et samarbeidsprosjekt mellom Lege-
foreningen og SOP (Sykehjelps- og 
pensjonsordningen) for en treårsperiode 
fra 2019 med Trasoppklinikken i Oslo. 
Her kan leger lett få tilgang til hjelp 
uten å ha pasientstatus. Se annonser  
i Overlegen.

Generelt håper jeg å ha bidratt til 
godt samarbeid og lagarbeid med 
 respekt som bærende verdi. Og at 
 fenomenet «lønnsom trivsel» er viktig, 
likeså at man alltid tar høyde for  
«omkostninger» i bred forstand når 
man jobber med omstillinger. 
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Av Overlegeforeningens leder Jon Helle
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VI VANT, VI VANT

Vi kjempet for noe vi hadde kjært, som vi var i ferd med å miste.
Vi streiket for det kollektive vernet, fordi vi måtte, men ble stoppet.Vi gikk til Arbeidsretten. 
Vi visste vi hadde gode juridiske poeng.
Vi satt der i fire dager og lyttet, og reiste oss i respekt for retten.
Vi støttet våre som sto i ilden. 
Vi hadde mange med oss, som håpet på seier, men ikke turte tro.
Vi hadde en tro som aldri forsvant.

Vi vant. Det kollektive vernet seiret. Dommen er endelig og kan ikke ankes.

Vi takker dommerne for en grundig og modig dom.
Vi takker dem som streiket og tok belastninger på vegne av oss alle.Vi takker dem som ikke streiket, men som drev sykehusene og støttet på så mange vis.Vi takker våre støttespillere i alle fagforeninger og lag.

Vi vil jobbe videre for at dommen skal få konsekvenser i arbeidslivet. Vi vil vekk fra stadige konflikter.
Vi vil jobbe for likeverdigheten mellom partene. 
Vi vil ta ansvar for de beste løsningene på partenes utfordringer.    Vi vil stå skulder ved skulder med fagorganiserte i dette land.

Vi er blitt et stort vi. Et fellesskap. Et arbeidsfellesskap på tvers.

Vi vil jobbe med pasientene.

Takk til alle som vil legge sin flid i å bli med på den nye veien som dommen har skapt muligheten for.

Vi vant, vi vant

81030_overlegen_4_2017.indd   4
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Faksimile at lederen 
 «Vi vant, vi vant» i nr. 4 2017.



Hva rakk du ikke  
å bli ferdig med i din periode?
Mye. Tillitsvalgtarbeid er langsiktig 
arbeid, vi blir aldri ferdige. Det gjen-
står for eksempel å se at nye sykehus 
bygges store nok, også med fornuftige 
kontorplasser. Jeg har ikke tro på 
 «clean desk, free seating» for overleger. 

Legelederne er viktige medlemmer  
i Of. De trenger Of og Dnlf i ulike 
 sammenhenger, dels på gruppenivå om 
felles utfordringer, og dels for tilbud på 
individnivå. Her er ikke Of i mål ennå.

Digitaliseringen av Overlegen fikk vi 
startet, og det har jo kommet et godt 
stykke videre nå. 

Min bruk av sosiale medier var vel 
ikke bedre enn at etterfølgeren fikk en 
lett jobb med å gjøre det bedre...

Hva synes du om  
utviklingen i Of etter din tid?
Of og Dnlf har vært veldig flinke til å 
håndtere koronakrisen og de mange 
hensyn på en ansvarlig og balansert 
måte innad og utad og har ikke hoppet 

på en lettvint mulighet for markering. 
Samtidig var de tydelige på behov for 
smittevernutstyr, belastninger mm. 
Alle i Of har måttet jobbet mye digitalt 
og fått det til å fungere i stort og smått, 
så vidt jeg kan skjønne. Måtte vi alle 
kunne komme tilbake til en mer 
 normalisert hverdag! 

Hva er dine tanker om foretaksreformen?
Statlig overtakelse i 2002 var nok 
 f ornuftig, og foretaksreformen hadde 
noen gode ideer om desentralisert 
ansvar og myndighet. Men den ble satt 
ut i livet prematurt, med for lav og for 
sen åpningsbalanse, og med hovedfokus 
økonomisk kontroll. Jeg tror mange 
ledere ble mer administratorer enn 
ledere. Mål og resultatstyring ble 
skjellsord fordi fag og omsorg kom i 
bakgrunnen.  Viktig informasjon fra 
lege-pasient-nivået nådde ikke opp i 
lederlinjen og avlet avmakt og mis-
trivsel. Etter hvert ble det mer opp-
merksomhet på fag og kvalitet, funk-
sjonsfordeling mm.  Men fortsatt 

treffer jeg erfarne kolleger som sier 
«det er ikke noe gøy lenger». Vi må lete 
etter gode alternativer til modellen, 
eller i det minste justeringer, så vi kan 
utøve legekunsten. Trivsel på jobb er et 
felles ansvar. Det lønner seg på sikt, 
også for pasientene.

Hva er viktig for Of i årene som kommer?
Fortsatt kjempe for faglighetens kår og 
myndighet, tilrettelegging for klinikerne, 
som også er til beste for pasientene. 
God «forvaltning» av de ansatte og 
rekruttering av tillitsvalgte. Etablere 
gode og nyttige tilbud som ivaretar 
legeledernes behov. Forhandle frem en 
lønnsstigemodell for overleger som 
tydelig honorerer klinisk arbeid som 
karrierevei. Bedre utdanningskapasitet 
og rekruttering til psykiatri og andre 
fag med økende behov og rekrutter-
ingsvansker. Analysere fremtidige ut - 
fordringer og muligheter, og bidra til å 
finne gode løsninger, gjerne før alle andre. 
Finne gode måter å kombinere ny 
 teknologi og omtanke for pasientene. •
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Norges fremste lederutdanning for helsesektoren:

Erfaringsbasert mastergrad i helseadministrasjon
Søknadsfrist: 1. mars 2021

Spennende fagmiljø
Ved  avdelingen vil du møte de fremste forskerne innen helse ledelse, 
helseadministrasjon og helseøkonomi i Norge. Våre forskere arbeider 
med aktuelle helsepolitiske spørsmål i nært samarbeid med helse
forvaltningen og helsesektoren for øvrig.
Opptak
Det kreves utdanning på minimum bachelornivå, samt minst 3 års 
fulltidserfaring fra helsesektoren. I søknaden legger du ved et 
motivasjonsbrev, som begrunner hvorfor du søker studiet og som 

beskriver dine erfaringer med, og interesse for, ledelse.

Inspirerende studentmiljø
Studieperioden gir deg en unik mulighet til å møte andre fremtidige 
ledere i helsetjenesten gjennom gruppeprosesser, samarbeid og 
ekskursjoner. Du blir del av et nettverk som møtes etter studiet, bl.a. 
gjennom årlige samlinger.

Studiets oppbygging
Mastergraden teller 90 studiepoeng. For informasjon om studiets 
oppbygging, innhold og omfang, samt opptak, gå til: 

http://www.uio.no/studier/program/helseadministrasjon-master/oppbygging/

Studiet er gratis med unntak av UiOs semesteravgift på ca. kr 840,
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Postboks 1089 Blindern, 0317 Oslo

Det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseadministrasjon (MHA) har 35 studieplasser. Gjennom studiet skal 
studentene utvikle ferdigheter som er nødvendige for ledelse i helsesektoren. Det blir lagt vekt på 
egenutvikling som leder, ledelse av utviklings- og omstillingsprosesser, analyse og forståelse av endringer i befolk-
ningens bruk av helsetjenester, helseøkonomi, helserett og vurdering av kvalitet og effektivitet i helsesektoren.

http://www.uio.no/studier/program/helseadministrasjon-master/
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Digitale møter er mer krevende  
enn fysiske. Selv om mange av  

oss etter hvert er blitt gode på digitale 
plattformer, var fagstyret ikke sikker 
på om vi ville få god dynamikk i disku-
sjonene i en gruppe som ikke kjenner 
hverandre godt. Vi valgte derfor å endre 
fra et 2-dagers møte med en sosial 
middag til et møteprogram over 1 lang 
dag. Vi valgte også å redusere antallet 
fagsaker, det vil si diskusjon av et 
 spesialitetsovergripende faglig tema, 
fra 3 til 1 og heller beholde kortere 
sesjoner knyttet opp mot arbeids-
programmet fordi vi mente at disse 
sesjonene ville være lettere å gjennom-
føre digitalt. I tillegg var det noen 
 organisatoriske saker som vi måtte få 
på plass, som valg av valgkomité og 
godkjenning av årsberetningen for 
2019. 

President Marit Hermansen var 
fysisk til stede under åpningen og 

 hilste oss. Dirigentene, deler av fag-
styret og enkelte innledere satt i 
 Legenes hus på faste plasser i behørig 
avstand. Men over 90 % av delegatene 
deltok digitalt. 

Mest spenning knyttet det seg til 
fagsaken, «Overbehandler vi langt inn  
i døden?» Etter 5 tankevekkende inn-
ledninger av Anette Fosse (Norsk 
forening for allmennmedisin), Daniel 
Heinrich (Norsk onkologisk forening), 
Jon Laake (Norsk anestesiologisk 
forening), Paal Naalsund (Norsk 
forening for geriatri) og Bente Øverli 
(Kreftforeningen) med ulike innfalls-
vinkler fikk vi en meget god debatt. 
Bekymringen for manglende dynamikk 
i et digitalt møte viste seg grunnløs. 

I møtet fremmet fagstyret forslag om 
en resolusjon som ble vedtatt med små 
endringer. Resolusjonen vektlegger at 
leger som behandler pasienter med 
alvorlig sykdom, bør gjennomføre 

samtale om livsmål og holdning til livs - 
forlengende behandling, at pasienten 
skal få informasjon om fordeler og 
ulemper ved fortsatt behandling, og  
at pasientens ønsker skal vektlegges. 
Ved å vedta resolusjonen oppfordrer 
faglandsrådet alle de fagmedisinske 
foreningene  til å fremme anbefalinger 
og tiltak for å sikre gode beslutnings-
prosesser i livets sluttfase. 

Flere andre saker stod på agendaen. 
I saken om ny ordning for spesialistut-
danningen fikk vi en engasjert og god 
diskusjon rundt noen av de praktiske 
utfordringene vi har erfart så langt. 
Flere delegater hadde bekymringer,  
og det er viktig at disse kommer frem 
slik at Legeforeningen kan bringe dem 
videre i møter med Helsedirektoratet, 
RegUt-ene og andre aktører i håp om  
å få endret det som ikke fungerer.

Statusoppdateringen for Gjør kloke 
valg utløste også flere spørsmål og 

Legeforeningens fagakse

    Av Cecilie Risøe, leder av fagstyret››Faglands - 
råds møtet 2020

Fagaksen er Legeforeningens organisering av de 46 fagmedisinske foreningene. Disse velger 
et faglandsråd hvor alle foreningene er representert og hvor Lis-representasjon er lovfestet. 
Faglandsrådet velger et fagstyre og delegater til Legeforeningens landsstyre. Fagaksen skal 
styrke tverrfaglig samarbeid og dialog med helsemyndigheter.

Dette har ikke vært året for større fysiske samlinger.  
Faglandsrådet ble først innkalt til 2 dagers fysisk samling i 
april. Møtet ble utsatt til november i håp om at det da ville 
være mulig med et fysisk møte, men i oktober skjønte fag-
styret at møtet måtte bli digitalt. Årets faglandsrådsmøte ble 
avholdt den 3. november med 75 av 78 innkalte delegater  
til stede.



OVERLEGEN 4-2020 63

kommenterer. Det er godt å merke  
at kampanjen fortsatt engasjerer, og 
temaet kommer ganske sikkert til å 
være fremme på flere fremtidige 
faglandsrådsmøter.

I sesjonen om hvordan jobbe for  
å få gjennomslag i media og hos helse-
myndigheter for en sak fagmiljøet 
brenner for, ble det innledningsvis 
trukket frem to saker der fagstyret 
opplever at vi har lyktes i å sette en 
agenda. Det ene eksempelet var de 
fagspesifikke prioriteringsrådene fra 
30 spesialiteter for pasienter med 
 annen sykdom enn Covid-19 som ble 
utarbeidet på rekordtid i mars, det 
andre var Norsk lungemedisinsk 
forenings brev til Helse- og omsorgs-
departementet 9. mars i år med over-
skriften «Lungeleger i Norge advarer 
mot e-sigaretter og damping» som 
hadde fått tilslutning av 15 fagmedi-
sinske foreninger. Det gir styrke og 

øker sannsynligheten for gjennomslag 
når mange står bak. Deretter snakket 
Legeforeningens kommunikasjonssjef, 
Knut Braaten, om medias tenke- og 
arbeidsmåte. Det å få gjennomslag, 
dreier seg om teknikker, akkurat som 
ved utøvelsen av vårt eget fag.

Faglandsrådsmøtet ga fagstyret en 
arena for å lansere nytt innhold på 
nettsiden som vi håper vil være til 
hjelp for nye ledere og nye styremed-
lemmer i de fagmedisinske foreninger. 
Dette ble gjort ved en kort orientering 
og praktisk demonstrasjon. Styrene i 
de fagmedisinske foreninger forvalter 
betydelig faglig kompetanse, men er 
ofte mindre organisatorisk skolert enn 
for eksempel tillitsvalgte i yrkesforen-
ingene, og behovet var kartlagt ved en 
Questback-undersøkelse tidligere i år. 
Det nye innholdet på nettsidene ligger 
under tillitsvalgt og inneholder seksjo-
ner som «Nytt styre, hva nå?», «Styre-

arbeid i fagmedisinske foreninger», 
«Fagutvalg for leger i spesialisering», 
«Hvordan jobbe med høringer» og 
«Internasjonalt arbeid». 

Alt i alt mener jeg vi må si oss meget 
godt fornøyd med årets digitale fag-
lands rådsmøte. Neste møte er berammet 
til 20.-21. april 2021. Vi håper selvsagt 
at dette kan bli et fysisk møte med all 
den gode interaksjonen det innebærer, 
men om det ender opp som et digitalt 
møte, har vi større tro på at også 
 digitale debatter kan bli gode etter 
dette faglandsrådsmøtet.  •

Legeforeningens fagakse
Foto: ©

fizkes - stock.adobe.com
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Norske intensivenheter vil kunne 
få problemer med å håndtere 

slike smittetall. Først og fremst fordi 
bemanningen ikke strekker til. Det må 
opprettes flere utdanningsstillinger for 
anestesileger og det må opprettes flere 
utdanningsplasser for intensivsyke-
pleiere. Kortsiktige løsninger i form av 
korte kurs for ikke-intensivmedisinsk 
personell kan bli nødvendig, men er en 
åpenbar nødløsning og lite bærekraftig 
på lengre sikt. 

Anestesileger utgjør hovedtyngden 
av den medisinskfaglige kompetansen 
i norske intensivenheter, og erfarne 
anestesileger som vanligvis arbeider  
på sykehusenes operasjonsstuer repre-
senterer den viktigste medisinskfaglige 
reserven ved massetilstrømning av 
kritisk syke. Erfarne anestesileger vil 
ha beskjedent behov for opplæring for 
å kunne håndtere koronapasienter. 
Slike spesialister vil kunne avløses fra 
sine ordinære gjøremål på operasjons-
stuene dersom man sørger for å opp-
rette nye utdanningsstillinger for 
 anestesileger. På denne måten vil man 
kunne unngå at håndtering av korona-
pasienter i uforholdsmessig grad går  
ut over annen aktivitet. Men så vidt  
jeg vet er det ikke opprettet nye  
LIS- stillinger i anestesiologi under 
 pandemien.

Tilsvarende utgjør intensivsyke-
pleiere den sykepleiefaglige spesial-
kompetansen i våre intensivenheter og 
anestesisykepleiere er den sykepleier-
gruppen det trolig er minst krevende  
å omskolere til intensivmedisinsk inn-
sats, dersom behovet oppstår. Problemet 
er at disse ikke så lett lar seg erstatte på 
operasjonsstuene, og dermed vil dette 
gå utover annen aktivitet. Intensivsyke - 
pleierutdanningen er i år styrket med 
totalt 39 studieplasser på landsbasis. 
Dette er alt for lite til å dekke behovet 
ved økt pasienttilstrømning. Dersom 
antall studieplasser var gjort vesentlig 
større ville slike studenter ha et nær 
halvgått studieforløp ved en smitte-
topp kommende april. Slik ville dette 
også sikre intensivenhetene varig til-
førsel av personell med riktig kompe-
tanse. 

I år har de regionale helseforetakene 
gitt sykehusene i oppdrag å legge til rette 
for mottak av et stort antall korona-
pasienter. Tilbakemeldinger fra våre 
medlemmer, inklusive ledende perso-
nell ved store sykehus, er at forvent-
ningene fra de regionale helsefore-
takene ikke er realistiske, og at den 
viktigste knapphetsfaktoren er 
 kvalifisert personell.

Våren 2020 (10 mars - 1. juli) har  
ca 220 koronapasienter vært håndtert 

i norske intensivenheter. Overlevelsen 
har vært bedre enn fryktet, med over 
80 prosent av pasientene utskrevet i 
live. For noen intensivenheter har 
dette likefullt vært svært krevende. 
Norsk intensivkapasitet er blant de 
laveste i Vest-Europa. Til sammen-
likning har Nord-Italia omtrent 
 dobbelt så stor kapasitet (per inn-
byggertall), og Tyskland har omtrent  
4 ganger større intensivkapasitet enn 
det vi har i Norge. Det har over flere år 
vært pekt på at norsk intensivkapasitet 
er lav, og kan bli kritisk utfordret ved 
epidemier og katastrofer. (2) Kapasiteten 
er betinget av at det er samsvar mellom 
fysisk plass, adekvat utstyr og kvalifisert 
personell. 

Sett fra mitt ståsted har det siden i vår 
vært gjort lite for å endre dette bildet. 
Helseforetakene har riktignok mer 
smittevernutstyr og noe mer teknisk 
utstyr, men på bemanningssiden har 
det stått stille.

Kapasiteten i intensivenheter av-
henger av det er samsvar mellom 
 tekniske ressurser og kompetent 
 personell. (3) De to må følge hverandre. 
Dette er ikke situasjonen i dag. Derfor 
risikerer vi det samme som vi opplevde 
i mars: Utsatte operasjoner og et enda 
større etterslep som resultat. Dersom 
myndighetene hadde iverksatt en 

Legeforeningens fagakse

Intensivkapasitet før, 
under og etter pandemien

Folkehelseinstituttets prognoser for vinteren 2020/21 tilsier en stor økning 
i antall sykehusinnlagte koronapasienter, med en topp i april 2021, da man 
med et reproduksjonstall på 1,3 anslår at snaut 4000 pasienter kan være 
 inneliggende samtidig. Folkehelseinstituttet anslår videre at snaut 500 av   
disse vil være respiratortrengende intensivpasienter. Effektive smitteverntiltak 
vil kunne endre disse prognosene dramatisk. (1)

Av Jon Henrik Laake, leder, Norsk anestesiologisk forening››

Foto: Privat
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 k raftig utvidelse av antall videreutdan-
ningsplasser for intensivsykepleiere  
og samtidig lagt til rette for flere ut-
danningsstillinger for anestesileger 
kunne dette vært unngått. Da ville 
leger i spesialisering og studenter i 
videreutdanning allerede nå vært en 
 ressurs, og i økende grad kunne fungere 
som reservearbeidskraft, helt til de er 
fullt utdannet. 

For å bøte på problemene har det i 
sommer blitt gitt kurs i ventilasjons-
støtte av 2-3 ukers varighet til andre 
sykepleiere uten intensivmedisinsk 
erfaring. Personlig synes jeg det er 
nedlatende overfor alle som arbeider  
i intensivenheter når arbeidsgiver og 
myndigheter later som om slike korte 
kursuker er tilstrekkelig til å gi oss 
kompetente medarbeidere til å hånd-

tere dødssyke koronapasienter. Det 
forteller meg at myndighetenes pri-
mære strategi for å løse bemannings-
krisen er å gå for nødløsninger. Dette 
er ikke bærekraftig.  •

Legeforeningens fagakse
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Spravato «Janssen»
Antidepressiv, NMDA-antagonist.                                  ATC-nr.: N06A X27

NESESPRAY, oppløsning 28 mg: Hver nesespraybeholder (2 sprayer) inneh.: Esketamin 
28 mg, sitronsyremonohydrat, dinatriumedetat, natriumhydroksid (til pH-justering), 
vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: I kombinasjon med et SSRI eller SNRI, til voksne med behandlingsresistent 
klinisk depresjon som ikke har respondert på minst 2 forskjellige behandlinger med 
antidepressiver i den pågående moderate til alvorlige depressive episoden.
Dosering: Beslutning om å forskrive esketamin skal tas av en psykiater. Administreres 
av pasienten selv, under direkte tilsyn av helsepersonell. En behandlingsrunde består av 
nasal administrering og en påfølgende observasjonsperiode. Observasjon både under 
og etter administrering skal foregå i tilrettelagte kliniske fasiliteter. Etter bedring av 
depressive symptomer anbefales behandling i minst 6 måneder. Vurdering før behand-
ling: Før administrering skal blodtrykket måles. Ved forhøyet blodtrykk ved baseline skal 
risikoen ved kortvarige blodtrykksøkninger og fordelen av behandling vurderes. Skal 
ikke administreres hvis en økning i blodtrykk eller intrakranielt trykk utgjør en alvorlig 
risiko. For pasienter med klinisk signifi kante eller ustabile kardiovaskulære eller respira-
toriske tilstander er det nødvendig med ekstra forholdsregler. Hos disse skal esketamin 
administreres i lokaler hvor nødvendig utstyr for gjenoppliving, samt helsepersonell med 
erfaring innen hjerte-lungeredning, er tilgjengelig. Voksne inkl. eldre: Doseringsan-
befalingene er vist i tabell 1 og tabell 2 (eldre ≥65 år). Det anbefales at dosen som tas 
i slutten av induksjonsfasen opprettholdes i vedlikeholdsfasen. Dosejusteringer bør 
baseres på eff ekt og tolerabilitet av foregående dose. I vedlikeholdsfasen bør doseringen 
individualiseres til laveste frekvens for å opprettholde remisjon/respons. 

Tabell 1: Anbefalt dosering hos voksne <65 år:

Anbefalinger for mat- og væskeinntak før administrering: Da noen pasienter kan 
oppleve kvalme og oppkast etter administrering, bør pasienten rådes til ikke å spise 
minst 2 timer før, og ikke å drikke væske minst 30 minutter før administrering. Nasale 
kortikosteroider eller nasale slimhinneavsvellende midler: Pasienter som trenger 
et nasalt kortikosteroid eller et nasalt slimhinneavsvellende middel på doseringsdagen 
bør rådes til å ikke bruke disse legemidlene senere enn 1 time før administrering av 
esketamin. Seponering: Seponering av esketamin krever ikke nedtrapping. Risikoen for 
abstinenssymptomer er lav. Glemt dose: Dersom 1 eller 2 behandlingsrunder glemmes, 
bør neste runde gjennomføres på det tidspunkt neste behandling er planlagt å fi nne 
sted, basert på nåværende behandlingsfrekvens. Dersom >2 behandlingsrunder er 
glemt, kan det basert på klinisk vurdering, være aktuelt å justere dosen eller frekvensen. 
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved 
lett (Child-Pugh A) eller moderat (Child-Pugh B) nedsatt leverfunksjon. Maksimaldosen 
på 84 mg skal imidlertid brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon. 
Esketamin er ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C), og 
bruk anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved lett til 
alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Pasienter i dialyse er ikke undersøkt. Barn og ungdom ≤17 
år: Sikkerhet og eff ekt ikke fastslått. Ingen data. Bruk er ikke relevant hos barn <7 år ved 
indikasjonen behandlingsresistent depresjon. Etnisitet: Pasienter av japansk opprinnelse, 
se tabell 2. Administrering: Kun til nasal bruk. Etter administrering skal blodtrykket 
måles på nytt etter ca. 40 minutter, og deretter som klinisk indisert. Pga. fare for seda-
sjon, dissosiasjon og blodtrykksøkning, skal pasienten overvåkes av helsepersonell inntil 
pasienten anses klinisk stabil og klar for hjemreise. Nesespraybeholderen er en enhet til 
engangsbruk som leverer totalt 28 mg esketamin, i 2 sprayer (1 spray pr. nesebor). For å 
hindre tap av legemiddel skal beholderen ikke aktiveres (primes) før bruk. Den er tiltenkt 
å administreres av pasienten under tilsyn av helsepersonell, ved bruk av 1 beholder (for 
en 28 mg dose), 2 beholdere (for en 56 mg dose) eller 3 beholdere (for en 84 mg dose), 
med 5 minutters hvile mellom bruk av hver enhet. Ved nysing rett etter administering 
skal det ikke brukes en ny beholder. Bruk av samme nesebor til 2 påfølgende sprayer:
Ved administrering i samme nesebor skal det ikke brukes en ny beholder. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoff ene. Pasienter hvor en økning 
i blodtrykk eller intrakranielt trykk utgjør en alvorlig risiko: Pasienter med aneurisme 
(inkl. i intrakraniell, torakal eller abdominal aorta eller i perifere arterielle årer), pasienter 
med historie med intracerebral blødning, nylig (siste 6 uker) kardiovaskulær hendelse, 
inkl. hjerteinfarkt.
Forsiktighetsregler: Nevropsykiatriske og motoriske forstyrrelser: Somnolens, seda-
sjon, dissosiative symptomer, persepsjonsforstyrrelser, svimmelhet, vertigo og angst er 
sett. Disse eff ektene kan svekke oppmerksomhet, dømmekraft, tenking, reaksjonstid 
og motoriske ferdigheter. I hver behandlingsrunde bør pasienten overvåkes under tilsyn av helsepersonell for 
å vurdere når pasienten anses stabil. Respirasjonshemming: Kan forekomme etter rask 
i.v. injeksjon av høye doser esketamin brukt til anestesi. Respirasjonshemming er ikke 
sett ved bruk av nesespray, men sjeldne tilfeller av dyp sedasjon er rapportert. Samtidig 
bruk av CNS-dempende midler kan øke risikoen for sedasjon. Det er nødvendig med 

nøye overvåkning for sedasjon og respirasjonshemming. Eff ekt på blodtrykk: Kan gi 
en forbigående økning i systolisk og/eller diastolisk blodtrykk som er maksimal ca. 40 
minutter etter administrering, og varer ca. 1-2 timer. En betydelig blodtrykksøkning kan 
oppstå etter enhver behandlingsrunde. Kontraindisert hos pasienter hvor en økning i 
blodtrykk eller intrakranielt trykk utgjør en alvorlig risiko. Før forskrivning av esketamin 
bør pasienter med andre kardiovaskulære eller cerebrovaskulære tilstander undersøkes 
nøye for å fastslå om mulig nytte oppveier risiko. Hos pasienter hvor blodtrykket før 
administrering anses som forhøyet (som en generell veiledning: >140/90 mm Hg for 
pasienter <65 år og >150/90 mm Hg for pasienter ≥65 år), bør livsstil og/eller farmako-
logisk behandling justeres for å redusere blodtrykket før behandlingsoppstart. Hvis 
blodtrykket er forhøyet før administrering, bør en beslutning om å utsette esketamin-
behandling baseres på nytte-/risikobalansen hos den enkelte pasient. Blodtrykket skal 
måles ca. 40 minutter etter dosering, og deretter som klinisk indisert til verdiene faller. 
Hvis blodtrykket forblir forhøyet over lengre tid, bør det omgående søkes assistanse 
fra leger med erfaring med blodtrykksbehandling. Pasienter som får symptomer på 
hypertensiv krise bør umiddelbart henvises til akuttbehandling. Pasienter med klinisk 
signifi kante eller ustabile kardiovaskulære eller respiratoriske tilstander: Hos disse skal 
behandling kun startes dersom nytten oppveier risikoen, og administrering skal foregå i 
lokaler hvor nødvendig utstyr for gjenoppliving, samt helsepersonell med erfaring innen 
hjerte-lungeredning, er tilgjengelig. Eksempler på tilstander som skal vurderes omfatter, 
men er ikke begrenset til: Signifi kant lungeinsuffi  siens, inkl. kols, søvnapné med sykelig 
fedme (BMI ≥35), ukontrollert brady- eller takyarytmi som gir hemodynamisk ustabilitet, 
historie med hjerteinfarkt (disse pasientene skal være klinisk stabile og uten hjertesymp-
tomer før administrering), hemodynamisk signifi kant hjerteklaff sykdom eller hjertesvikt 
(NYHA klasse III-IV). Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forverring: Depresjon er 
assosiert med økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord (selvmordsre-
laterte hendelser). Risikoen vedvarer til det oppnås signifi kant bedring, og pasienten 
bør derfor følges opp nøye. Generell klinisk erfaring viser at risikoen for selvmord kan 
øke i de første fasene av bedringen. Pasienter med en historie med selvmordsrelaterte 
hendelser eller som har betydelig grad av selvmordstanker før behandlingsoppstart, 
har større risiko for selvmordstanker og selvmordsforsøk. Disse bør derfor følges nøye 
under behandlingen. Behandlingen, særlig ved høy risiko, bør ledsages av nøye opp-
følging, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseendringer. Pasienten (og pårørende) 
bør oppfordres til å være oppmerksomme på klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd 
eller selvmordstanker, samt uvanlige endringer i oppførsel, og til å kontakte medisinsk 
hjelp omgående dersom disse symptomene oppstår. Legemiddelmisbruk, avhengighet, 
abstinens: Individer med historie med legemiddelmisbruk eller avhengighet kan ha 
større risiko for misbruk/feilbruk av esketamin. Før forskrivning skal risiko for misbruk/
feilbruk vurderes, og pasienter som får esketamin skal overvåkes for utvikling av atferd/
tilstander relatert til misbruk/feilbruk, inkl. russøkende atferd. Avhengighet og toleranse 
er sett ved langtidsbruk av ketamin. Hos ketaminavhengige er abstinenssymptomer 
som sug, angst, skjelving, svetting og palpitasjoner sett ved seponering. Andre risiko-
populasjoner: Skal brukes med forsiktighet ved følgende tilstander (disse pasientene 
bør undersøkes nøye før forskrivning, og behandling skal kun startes dersom nytten 
oppveier risikoen): Forekomst av eller historie med psykose, forekomst av eller historie 
med mani eller bipolar lidelse, hypertyreose som er utilstrekkelig behandlet, historie 
med hjerneskade, hypertensjonsencefalopati, intratekal behandling med ventrikulær 
shunt eller andre tilstander forbundet med økt intrakranielt trykk. Eldre (≥65 år): Eldre 
kan ha større risiko for å falle etter mobilisering, og skal derfor overvåkes nøye. Alvorlig 
nedsatt leverfunksjon: Pga. forventet økt eksponering og manglende klinisk erfaring, 
er esketamin ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Levertoksisitet er sett 
ved kronisk ketaminbruk, og muligheten for en slik eff ekt som følge av langtidsbruk av 
esketamin kan derfor ikke utelukkes. Urinveissymptomer: Urinveis- og blæresympto-
mer er sett. Det anbefales å overvåke for urinveis- og blæresymptomer, og henvise til 
egnet helsepersonell hvis symptomene vedvarer. Bilkjøring og bruk av maskiner: Stor 
påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Somnolens, sedasjon, dissosiative 
symptomer, persepsjonsforstyrrelser, svimmelhet, vertigo og angst er sett. Før admi-
nistrering skal pasienten instrueres om å ikke utøve potensielt risikofylte aktiviteter som 
krever full mental årvåkenhet og motorisk koordinasjon, slik som å føre et kjøretøy eller 
bruke maskiner, før neste dag etter en god natts søvn.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interak-
sjonsanalyse.
Samtidig bruk av CNS-dempende midler (f.eks. benzodiazepiner, opioider, alkohol) kan 
øke sedasjon, som derfor skal overvåkes nøye. Blodtrykket skal overvåkes nøye ved 
samtidig bruk av psykostimulantia (f.eks. amfetamin, metylfenidat, modafanil, armoda-
fi nil) eller andre legemidler som kan øke blodtrykket (f.eks. xantinderivater, ergometrin, 
thyreoideahormoner, vasopressin eller MAO-hemmere).
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier har 
vist at ketamin induserer nevrotoksisitet hos fostre i utvikling. En tilsvarende risiko med 
esketamin kan ikke utelukkes. Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som 
ikke bruker prevensjon. Hvis en kvinne blir gravid under behandling, skal behandlingen 
seponeres og pasienten informeres så snart som mulig om mulig risiko for fosteret og 
kliniske/terapeutiske alternativer. Amming: Det er ukjent om esketamin skilles ut i hu-
man morsmelk. Data fra dyr har vist utskillelse av esketamin i melk. En risiko for spedbarn 
som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller 
behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering. Fertilitet: Dyrestudier har ikke 
vist negativ påvirkning på fertilitet og reproduksjonsevne.

Bivirkninger:

Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 112 mg gitt til friske forsøkspersoner ga 
ingen tegn på toksisitet og/eller negative kliniske utfall, men var forbundet med høyere 
forekomst av bivirkninger, inkl. svimmelhet, hyperhidrose, somnolens, hypoestesi, 
følelse av å være unormal, kvalme og oppkast. Livstruende symptomer forventes (basert 
på erfaring med ketamin gitt i 25 ganger vanlig anestesidose). Kliniske symptomer 
beskrives som kramper, hjertearytmier og respirasjonsstans. Det er lite sannsynlig 
at en sammenlignbar supraterapeutisk dose av esketamin er mulig å administrere 
intranasalt. Behandling: Muligheten for at fl ere legemidler er involvert skal overveies. 
Kliniske symptomer skal behandles. Tett oppfølging og overvåkning skal fortsette til 
pasienten restitueres. Se Giftinformasjonens anbefalinger for esketamin N01A X14 på 
www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: Virkningsmekanisme: Esketamin er S-enantiomeren av racemisk ketamin, 
og er en ikke-selektiv, ikke-kompetitiv antagonist av N-metyl-D-aspartat (NMDA)-re-
septoren, en ionotrop glutamatreseptor. Ved NMDA-reseptorantagonisme gir esketamin 
en forbigående økning i glutamatfrisetting, som gir økt stimulering av α-amino-3-hy-
droksy-5-metyl-4-isoksazolpropionsyrereseptoren (AMPAR), og påfølgende økning 
av nevrotrop signaldannelse, som kan bidra til gjenopprettelse av synaptisk funksjon i 
hjerneregionene involvert i reguleringen av humør og emosjonell atferd. Gjenoppret-
telse av dopaminerg nevrotransmisjon i hjerneregioner som er involvert i belønning og 
motivasjon, og redusert stimulering av hjerneregioner som er involvert i anhedoni, kan 
bidra til den raske responsen. Absorpsjon: Gjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet 
av 84 mg esketamin administrert som nesespray er ca. 48%. Esketamin absorberes raskt 
fra neseslimhinnen og kan måles i plasma innen 7 minutter etter en 28 mg dose. T

max
 er 

vanligvis 20-40 minutter etter siste nesespray i en behandlingsrunde. Økning i C
max

 og 
AUC

∞
 er doseavhengig ved doser på 28 mg, 56 mg og 84 mg. Farmakokinetisk profi l er 

lik etter en enkeltdose og gjentatt dosering, uten akkumulering i plasma, ved adminis-
trering 2 ganger i uken. Proteinbinding: 43-45%, uavhengig av lever- eller nyrefunksjon. 
Esketamin er ikke et substrat for transportørene P-gp, BCRP eller OATP1B1 eller OATP1B3. 
Esketamin hemmer ikke disse transportørene eller MATE1 og MATE2-K eller OCT2, OAT1 
eller OAT3. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd

ss
 for i.v. administrert esketamin er 709 liter. 

Halveringstid: Gjennomsnittlig clearance av i.v. administrert esketamin er ca. 89 liter/
time. C

max
 faller raskt de første timene, deretter mer gradvis. Gjennomsnittlig terminal 

t₁/² etter nasal administrering er vanligvis 7-12 timer. Metabolisme: I stor grad  i leveren. 
Primær metabolismevei i humane levermikrosomer er N-demetylering til noresketamin. 
De viktigste CYP450-enzymene involvert er CYP2B6 og CYP3A4. Andre CYP-enzymer, 
inkl. CYP2C19 og CYP2C9, bidrar i langt mindre grad. Noresketamin metaboliseres der-
etter ved CYP-avhengig metabolisme til andre metabolitter, hvorav noen gjennomgår 
glukuronidering. Utskillelse: Etter i.v. administrering gjenfi nnes ca. 78% og 2%, og etter 
oral administrering gjenfi nnes ca. 86% og 2%, i hhv. urin og feces, hovedsakelig som 
esketaminmetabolitter. <1% utskilles i urin som uendret legemiddel.

Pakninger og priser: 1 stk. (nesespraybeholder) kr 2643,70. 
2 stk. (nesespraybeholder) kr 5227,40. 3 stk. (nesespraybeholder) kr 7811,10.

Sist endret: 30.01.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12/2019

Induksjonsfase Vedlikeholdsfase

Uke 1-4: 
Startdose dag 1: 56 mg 
Påfølgende doser: 56 mg eller 84 
mg 2 ganger i uken

Uke 5-8: 
56 mg eller 84 mg 1 gang i uken 

Fra uke 9: 
56 mg eller 84 mg hver 2. uke 
eller 1 gang i uken

Tegn på terapeutisk eff ekt bør 
evalueres på slutten av induk-
sjonsfasen for å fastslå behov for 
fortsatt behandling

Behov for fortsatt behandling 
bør revurderes regelmessig

Induksjonsfase Vedlikeholdsfase

Uke 1-4: 
Startdose dag 1: 28 mg 
Påfølgende doser: 28 mg, 56 mg 
eller 84 mg 2 ganger i uken, alle 
doseendringer skal være i trinn 
på 28 mg

Uke 5-8: 
28 mg, 56 mg eller 84 mg 1 gang 
i uken, alle doseendringer skal 
være i trinn på 28 mg 

Fra uke 9: 
28 mg, 56 mg eller 84 mg hver 
2. uke eller 1 gang i uken, alle 
doseendringer skal være i trinn 
på 28 mg

Tegn på terapeutisk eff ekt bør 
evalueres på slutten av induk-
sjonsfasen for å fastslå behov for 
fortsatt behandling

Behov for fortsatt behandling 
bør revurderes regelmessig

Tabell 2: Anbefalt dosering hos voksne ≥65 år, og voksne med japansk opphav:

Frekvens Bivirkning

Svært vanlige

Nevrologiske
Dysgeusi, hodepine, hypoestesi, 
somnolens, svimmelhet

Psykiske Dissosiasjon

Øre Vertigo

Gastrointestinale Kvalme, oppkast,

Vanlige

Gastrointestinale Munntørrhet, oral hypoestesi

Generelle
Føle seg unormal, følelse av 
kroppstemperaturendringer, 
følelse av å være beruset

Hjerte Takykardi

Hud Hyperhidrose

Kar Hypertensjon

Luftveier
Nasal pruritus, neseubehag, 
uttørring av neseslimhinne (inkl. 
nasal skorpedannelse)

Nevrologiske
Dysartri, letargi, parestesi, 
sedasjon, svekket hukommelse, 
tremor

Nyre/urinveier
Akutt vannlatingsbehov, dysuri, 
pollakiuri

Psykiske

Angst, derealisasjon, endret 
tidsoppfatning, eufori, hallusi-
nasjon (inkl. synshallusinasjon), 
illusjoner, irritabilitet, panikk-
anfall, uro

Undersøkelser Økt blodtrykk

Øre Hyperakusi, tinnitus

Øye Tåkesyn

Mindre vanlige

Gastrointestinale Økt spyttsekresjon

     Skal kun utleveres etter rekvisisjon fra sykehus

Referanser:
1a. SPRAVATO® SPC, 12/2019, avsnitt 4.1.
1b. SPRAVATO® SPC, 12/2019, avsnitt 5.1.
1c. SPRAVATO® SPC, 12/2019, avsnitt 4.2.
2. Popova V, Daly EJ, Trivedi M et al. Effi  cacy and Safety of Flexibly Dosed Esketamine 
Nasal Spray Combined With a Newly Initiated Oral Antidepressant in Treatment-Resis-
tant Depression: A Randomized Double-Blind Active-Controlled Study. Am J Psychiatry 
2019; 176(6):428-438.
3. Daly EJ, Trivedi MH, Janik A et al. Effi  cacy of Esketamine Nasal Spray Plus Oral Antide-
pressant Treatment for Relapse Prevention in Patients With Treatment-Resistant Depres-
sion: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2019; 76(9): 893–903.
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INDIKASJON: SPRAVATO®, i kombinasjon med et SSRI eller SNRI, er indisert til voksne med behandlingsresistent klinisk depresjon som ikke har respondert på 
minst to forskjellige behandlinger med antidepressiva i den pågående moderate til alvorlige depressive episoden.

KONTRAINDIKASJON: Overfølsomhet overfor virkestoffet ketamin eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i SPC. Pasienter hvor en økning i blodtrykk 
eller intrakranielt trykk utgjør en alvorlig risiko. Pasienter med aneurisme (inkludert intrakraniell, torakal eller abdominal aorta eller perifere arterielle årer). 
Pasienter med historie med intracerebral blødning. Nylig (siste 6 uker) kardio-vaskulær hendelse, inkludert hjerteinfarkt.

BIVIRKNINGER: De vanligste bivirkningene (>10%) som ble hyppigst rapportert i kliniske studier var svimmelhet, kvalme, dissosiasjon, hodepine, somnolens, 
vertigo, dysgeusi, hypestesi og oppkast.

FORSIKTIGHETREGLER: SPRAVATO® kan indusere forbigående sedasjon, dissosiative- og persepsjonsforstyrrelser og/eller hypertensjon. Pasienter skal derfor 
overvåkes av helsepersonell under og etter hver behandlingsrunde, inkludert en vurdering for å fastslå om pasienten anses klinisk stabil og klar for hjemreise. Hos 
pasienter med klinisk signifikante eller ustabile kardiovaskulære eller respiratoriske tilstander skal behandling med SPRAVATO® kun startes dersom nytten oppveier 
risikoen. Individer med en historie med legemiddelmisbruk eller avhengighet kan ha større risiko for misbruk og feilbruk av SPRAVATO®. Alt helsepersonell og alle 
pasienter vil få tilgang til/få utlevert opplæringsmateriell som informerer om de identifiserte risikoene med SPRAVATO®. Opplæringsmateriellet omfatter også andre 
nødvendige aktiviteter for å sikre riktig bruk av legemidlet. SPRAVATO® er ikke anbefalt hos pasienter med Child Pugh klasse C (alvorlig) nedsatt leverfunksjon. For 
fullstendig informasjon, se SPC pkt 4.4

INTERAKSJONER: SPRAVATO® forventes ikke å forårsake klinisk relevante farmakokinetiske interaksjoner med legemidler som metaboliseres av cytokrom 
P-450-isozymer.

* SPRAVATO® i kombinasjon med et SSRI eller SNRI sammenlignet med placebo i kombinasjon med med et SSRI eller SNRI. ** Primært eff ektmål (p=0,020). (2) 
† Sekundært eff ektmål, ikke statistisk signifi kant (p=0,321). (2)  a Tilbakefall ble defi nert som en MADRS-totalskår ≥22 i 2 påfølgende uker eller 
sykehusinnleggelse for forverring av depresjon eller annen klinisk relevant hendelse som indikerte tilbakefall. (3)  b Sekundært eff ektmål; p<0,001 vs. 
placebonesespray + oral antidepressiva. Stabil respons ble defi nert som ≥50 % reduksjon i MADRS-totalskår fra baseline i løpet av de 2 siste ukene av 
induksjonsfasen, men ikke av stabil remisjon. (3)  c Primært eff ektmål; p=0,003 vs. placebo-nesespray + oral antidepressiva. Stabil remisjon defi neres som 
MADRS-totalskår ≤12 i ≥3 av de 4 siste ukene, med ett unntak [MADRS-totalskår >12] eller en manglende MADRS-måling tillat kun ved uke 13 eller 14. (3)

▼  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. 
Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema. www.legemiddelverket.no/meldeskjema

CP-157156

Janssen-Cilag AS Postboks 144, NO-1325 Lysaker
Tel: +47 24 12 65 00, Faks: +47 24 12 65 10, www.janssen.com/norway

For brukerveiledning:
www.felleskatalogen.no

www.janssenmedicalcloud.no

For mer informasjon om depresjon:
www.janssenmedicalcloud.no

SPRAVATO®▼(esketamin)

Et nytt behandlingsprinsipp for pasienter 
med behandlingsresistent depresjon. (1a)

Statistisk signifikant symptombedring på dag 28*
sammenlignet med aktiv placebo (p=0,020).** (2) 
Reduksjon av symptomer allerede 24 timer etter den 
første dosen.† (2) (p=n.s)

SPRAVATO® – det første godkjente antidepressive legemidlet som virker 
direkte på glutamatsystemet, som kan bidra til rask behandlingsrespons. (1b)

SPRAVATO® nesespray + oral antidepressiva viste statistisk signifikant 
forbedring av depressive symptomer, sammenlignet med placebo nesespray 
+ oral antidepressiva. (2)

Signifikant lengre tid til tilbakefalla for pasienter med stabil 
remisjonc sammenlignet med aktiv placebo* (p=0,003). (3) 
Signifikant lengre tid til tilbakefalla for pasienter som 
nådde stabil behandlingsresponsb sammenlignet med aktiv 
placebo* (p<0,001). (3)

Nasal administrasjon 
– første antidepressiva som administreres via nesespray. (1c)
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