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Kjære kolleger

V

i har ønsket å bruke plass på
forskningens kår i spesialisthelsetjenesten i denne og neste utgave av
OVERLEGEN. Pandemien er like relevant og former derfor innfallsvinkelen.
Vi må anta at vi er i emningen av en ny
fase med økede smittetall - smittetiltak evalueres og diskuteres daglig, flere
land blir røde igjen. I skrivende stund
har jeg mottatt en epost fra en kollega
i London som mener det nå igjen er
svært usikkert om han får forlate
England for å delta på en operasjon
kommende uke likevel – de nærmer
seg en lock-down situasjon som i mars.
Pandemien har fortsatt et nakketak på
samfunnene – i kraft av frykten for hva
som kan skje med helsetjenesten om
smitten kommer ut av kontroll.
Hvor er det blitt av den forskende
klinikeren, spør Randsborg – og dette
var hva vi opprinnelig hadde i tankene
da tema for nummeret ble diskutert.
Hvordan er forholdene for den akademisk interesserte kliniker som har en
problemstilling han ser er viktig i sin
kliniske hverdag? Fordi vi har fått en
uventet pandemisk twist på absolutt
alt de siste månedene, og så at den nye
hverdagen umiddelbart endret takt og
form på forskning og formidling, er det
naturlig å starte i det hjørnet. Og, faktisk
helt i hverdagen – hvordan samhandle
oss i mellom som helsearbeidere og
hvordan skape muligheter for det mest
nødvendige av alt, kontaktflaten mot
pasienten: Poliklinikk er ikke lett gjennomført med nye krav til smittevern
og fysisk avstand. Sykehushverdagen

ligger av flere grunner ikke fremst i den
digitale utviklingen når det kommer
til Klinisk IKT. Fysisk fremmøte til
kontroller er fortsatt regelen framfor
å bruke telefon eller andre videokonferanseløsninger. Frammøtet for å dokumentere resultater av behandling kan
ikke helt erstattes av nye løsninger,
men en svært stor andel av den poli
kliniske virksomhet kan over på andre
plattformer.
Vi har forventet en slags «naturlig
fødsel» etter hvert her – nå fikk vi hjelp
av en «styrtfødsel» - og overgangen til
nye videoløsninger kom over natten.
Da kollegiet ble satt inn i ulike former
for Corona-turnus, fikk vi ALLE plutselig
og uventet hjemmekontorløsninger
– som fungerte bedre enn noen gang!
Ømme tanker er ikke akkurat «default»
i min verden når det gjelder Sykehuspartner, men denne plutselige utfordringen ga et uventet effektivt skyv
til det arbeidet som forhåpentlig har
vært på gang i lengre tid, og en helt ny
fleksibilitet har kommet til syne. Det
skal de ha, og dette har flyttet oss
fremover i den digitale hverdag. Fortsatt har vi likevel den utdaterte EPJ
løsningen vi har og foretaket baserer
seg fortsatt på Windows 7 – hvilket er
et problem selvsagt…
Hastverk er altså ikke bare lastverk.
Likevel er ordtaket ikke avsannet – den
meget opphetede situasjonen har skapt
et globalt diskusjonsforum på ulike
sosiale og faglige media; undergrupper
for norske kolleger har oppstått på
Facebook som skulle sikre «god infor-

masjon». Mange har meldt seg til disse
gruppene, fordi man tidlig forsto at det
ville bli vanskelig å skille «skitt og
kanel» i de diskusjonene der veldig
mange eksperter med uforenlige «fakta»
gjorde seg synlig på en gang. HVOR
vanskelig dette skulle komme til å bli,
viser jo bare at selv tidlige resultater
fra velrennomerte forskere internasjonalt om effekten av hydroxychlorokin
ikke engang bar igjennom sommeren.
Og – tidlig – er stikkord her; krisen har
tvunget fram et krav om konklusjoner i
et helt annet tempo enn hva man ellers
mener må til for å kunne teste holdbarheten av sine egne og andres resultater.
Det har oppstått en konsensus om et
nytt turtall på prosessene fram til
publikasjon – selvfølgelig også utifra
et helt naturlig ønske om å være først
med resultater. Sannsynligheten for
verdiløse resultater er da mer til stede.
Prosessen fram til en virksom vaksine
som vi er vitne til, ser man jo på med
en viss angst og beven – den trengs
sårt, men tidligere erfaringer gir grunn
til bekymring. Et storskala vaksineprogram med uvirksom vaksine er en ting;
ikke erkjente bivirkninger er en annen
bekymring.
Haug diskuterer dette temaet og
trekker frem FHI s lansering av
«Smittestopp» - veldig raskt og ubyråkratisk. For så vidt etter undertegnedes
hjerte - hvis det kunne hjelpe oss i den
forvirrede situasjonen vi da var midt
oppe i – men den måtte altså trekkes
tilbake fordi den ikke likevel var evaluert
godt nok. For effektivt altså. •
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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 behandling: 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 signifikante eller ustabile kardiovaskulære eller respiratoriske 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: Doseringsanbefalingene 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 effekt 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:

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

Tegn på terapeutisk effekt bør
evalueres på slutten av induksjonsfasen for å fastslå behov for
fortsatt behandling

Behov for fortsatt behandling
bør revurderes regelmessig

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

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

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

Tegn på terapeutisk effekt bør
evalueres på slutten av induksjonsfasen for å fastslå behov for
fortsatt behandling

Behov for fortsatt behandling
bør revurderes regelmessig

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

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 finne
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 effekt 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 sedasjon, 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 innholdsstoffene. 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, sedasjon, dissosiative symptomer, persepsjonsforstyrrelser, svimmelhet, vertigo og angst er
sett. Disse effektene 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. Effekt 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 farmakologisk behandling justeres for å redusere blodtrykket før behandlingsoppstart. Hvis
blodtrykket er forhøyet før administrering, bør en beslutning om å utsette esketaminbehandling 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
signifikante 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: Signifikant lungeinsuffisiens, 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 hjertesymptomer før administrering), hemodynamisk signifikant hjerteklaffsykdom eller hjertesvikt
(NYHA klasse III-IV). Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forverring: Depresjon er
assosiert med økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord (selvmordsrelaterte hendelser). Risikoen vedvarer til det oppnås signifikant 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 oppfølging, 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 risikopopulasjoner: 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 effekt som følge av langtidsbruk av
esketamin kan derfor ikke utelukkes. Urinveissymptomer: Urinveis- og blæresymptomer 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 administrering 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 interaksjonsanalyse.
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, armodafinil) 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 human 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.

Nevrologiske

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

Nyre/urinveier

Akutt vannlatingsbehov, dysuri,
pollakiuri

Psykiske

Angst, derealisasjon, endret
tidsoppfatning, eufori, hallusinasjon (inkl. synshallusinasjon),
illusjoner, irritabilitet, panikkanfall, uro

Undersøkelser

Økt blodtrykk

Øre

Hyperakusi, tinnitus

Øye

Tåkesyn

Mindre vanlige
Gastrointestinale

Økt spyttsekresjon

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 flere 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)-reseptoren, en ionotrop glutamatreseptor. Ved NMDA-reseptorantagonisme gir esketamin
en forbigående økning i glutamatfrisetting, som gir økt stimulering av α-amino-3-hydroksy-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. Gjenopprettelse 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. Tmax er
vanligvis 20-40 minutter etter siste nesespray i en behandlingsrunde. Økning i Cmax og
AUC∞ er doseavhengig ved doser på 28 mg, 56 mg og 84 mg. Farmakokinetisk profil er
lik etter en enkeltdose og gjentatt dosering, uten akkumulering i plasma, ved administrering 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 Vdss for i.v. administrert esketamin er 709 liter.
Halveringstid: Gjennomsnittlig clearance av i.v. administrert esketamin er ca. 89 liter/
time. Cmax 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 deretter ved CYP-avhengig metabolisme til andre metabolitter, hvorav noen gjennomgår
glukuronidering. Utskillelse: Etter i.v. administrering gjenfinnes ca. 78% og 2%, og etter
oral administrering gjenfinnes 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

Skal kun utleveres etter rekvisisjon fra sykehus

Bivirkninger:

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)

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. Efficacy and Safety of Flexibly Dosed Esketamine
Nasal Spray Combined With a Newly Initiated Oral Antidepressant in Treatment-Resistant 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. Efficacy of Esketamine Nasal Spray Plus Oral Antidepressant Treatment for Relapse Prevention in Patients With Treatment-Resistant Depression: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2019; 76(9): 893–903.
Do not copy or distribute. (2020) Janssen-Cilag AS. All rights reserved.

SPRAVATO®▼(esketamin)
Et nytt behandlingsprinsipp for pasienter
med behandlingsresistent depresjon. (1a)
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)
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)
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)

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.
For brukerveiledning:
www.felleskatalogen.no
www.janssenmedicalcloud.no
For mer informasjon om depresjon:
www.janssenmedicalcloud.no

* SPRAVATO® i kombinasjon med et SSRI eller SNRI sammenlignet med placebo i kombinasjon med med et SSRI eller SNRI. ** Primært effektmål (p=0,020). (2)
† Sekundært effektmål, ikke statistisk signifikant (p=0,321). (2) a Tilbakefall ble definert 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 effektmål; p<0,001 vs.
placebonesespray + oral antidepressiva. Stabil respons ble definert 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 effektmål; p=0,003 vs. placebo-nesespray + oral antidepressiva. Stabil remisjon defineres 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)
Janssen-Cilag AS Postboks 144, NO-1325 Lysaker
Tel: +47 24 12 65 00, Faks: +47 24 12 65 10, www.janssen.com/norway

▼ 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

SPALTEN TIL
OF-LEDER
›› Av Overlegeforeningens leder Anne-Karin Rime
Høsten er i anmarsj i store deler av landet og vil, som våren ble, bli en annerledes høst.
Koronaviruset skaper fortsatt utfordringer i samfunnet og ikke minst for helsetjenesten.
Hittil i høst er det kommunene som har tatt den største støyten, men det er langt fra sikkert
at smitten ikke blir utbredt slik at sykehusene utfordres på kapasitet.

E

r vi så bedre forberedt på sykehusene til å ta imot mange smittepasienter nå enn vi var i vår? Det er
ikke tvil om at mange, både ledere og
overleger i ulike stillinger, har lagt ned
enorm innsats i å lage beredskapsplaner
for hvor slike pasienter skal tas imot
og hvordan det skal organiseres på best
mulig måte. Det er kjøpt inn mer overvåkningsutstyr og flere hundre nye
respiratorer er på plass i sykehusene.
Hva så med den kompetansen leger og
sykepleiere må ha for å benytte seg av
dette utstyret? Beredskapsplanene til
sykehusene peker klart på at det er
kvalifisert personell som er den mest
kritiske mangelen om vi skulle havne i
en situasjon hvor intensivkapasiteten
må mangedobles. Det er likevel laget
få konkrete planer om hvordan man
skal øke både intensiv-kapasiteten og
intensiv-kompetansen på sykehusene
slik at vi er bedre rustet til fremtidige
kriser.
Hovedforhandlingene for 2020 har
startet. Frontfaget, som er normerende
over tid, landet på 1.7% etter mekling
i årets oppgjør. Overlegeforeningen
forhandler lønn for sine medlemmer
lokalt på sykehusene og det hviler
derfor et stort ansvar på arbeidsgiverne
for å sikre at legene får et godt oppgjør
i årets forhandlinger, etter innsatsen
som er gjort siste året. I tillegg til lønn
er det tekstlige elementer som forhandles i de lokale avtalene, B-delene.
De foretakstillitsvalgte er forhandlingsledere og er helt avhengige av
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innspill fra dere for å få best mulig
resultat på hvert sykehus.
Mange av dere har nå svart på en
spørreundersøkelse fra oss angående
lønn og arbeidstid. Den vil danne
grunnlag i videre arbeid for å se på vår
lønnsutvikling og arbeidstidsutvikling.
De av dere som ikke har fått denne
på mail, står antagelig registrert i feil
yrkesforening eller med feil mail
adresse. Gå inn på den nye innlogging på
medlemssidene til legeforeningen.no
og oppdater dine kontaktdata og
personopplysninger - det er viktig
for deg og for oss.
Dette nummeret handler mye om
forskning og innovasjon. Erfaring viser
at det må foreligge gode studier for å
endre behandlingspraksis i sykehusene,
men pandemien har vist oss at forskning

og endringer kan skje raskt. Likevel, så
er det viktig å minne om viktigheten av
gode fagfellevurderinger og validering
av forskningsresultatene, for å sikre
kvalitet i forskning og god pasient
sikkerhet.
Vilkårene for å forske har ikke
blitt bedre og lønnsmessig henger
forskerne etter klinikerne. Pandemien
viser oss hvor viktig det er med robuste
forskningsmiljøer og ikke minst hvor
viktig det er å ha forskerkompetanse
ute i de kliniske miljøene. Gode kliniske
studier er en mangelvare og dette er
et oppdrag fra Helseministeren som
sykehusene ikke har klart å svare
ut. Vi trenger at flere overleger
deltar i forskning og vil jobbe for at
vilkårene for klinisk forskning blir
bedre. •

Vær utålmodig menneske!
Vi er bestandig på vei,
bestandig et stykke lenger,
alltid på vei mot menneskehetens seir
eller nederlag.
Det haster, det haster i dag!
Vær utålmodig, menneske! Sett dine egne spor!
Det gjelder vårt evige, korte liv.
Det gjelder vår jord.
Inger Hagerup

NORSK OVERLEGEFORENINGS LEDERSTIPEND 2020 – UTLYSNING

Formål

Norsk overlegeforening (Of ) arbeider for at overleger vil ta på seg og bli værende i lederfunksjoner.
Of prioriterer lederutdanning og lederutvikling.
Ofs landsrådsmøte 2019 vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2020 å øremerke kr.
400.000,- av egenkapitalen til å etablere en ordning med lederstipend til videre- og etterutdanning for
ledere etter retningslinjer som godkjennes av styret. Ordningen er en prøveordning som vil bli evaluert
og videreutviklet.
Stipendkomite

Stipendkomiteen består av 2 representanter fra Ofs lederutvalg og en fra Ofs styre. Stipendkomiteen
vurderer søknader fortløpende og gir tilbakemelding til styret når stipend er innvilget. I tvilstilfeller
kan søknader legges fram for styret til endelig avgjørelse.
Kriterier for å søke stipend

• Lederstipend er et tilbud til medlemmer av Norsk overlegeforening.
• Det kan søkes stipend for lederutdanning som gir studiepoeng eller annen lederutdanning.
• Program med bekreftelse på opptak må vedlegges utfylt søknadsskjema. Alternativt kan det
søkes stipend som innvilges under forutsetning av senere opptak.
• Leger som innehar lederstillinger og andre som har interesse for ledelse og/
eller innehar tillitsvalgtverv kan søke.
• Mulighet for dekning hos arbeidsgiver må være forsøkt, slik at stipendet fra Of blir et supplement.
Det må framlegges skriftlig dokumentasjon på at det er søkt om støtte hos arbeidsgiver, samt svaret
fra arbeidsgiver. Det vises i denne sammenheng til arbeidsgivers ansvar når det gjelder videreog etterutdanning for leger i lederstillinger.
• Totalbeløpet for den enkelte søker er begrenset oppad til kr. 40.000,- i dokumenterte utgifter.
• Stipendet skal primært dekke kostnader/utgifter til selve lederkurset. Utgifter til datautstyr og bredbånd/
nettilgang dekkes ikke. Søknad om dekning av eventuelle reiseutgifter og hotell, må skje på grunnlag
av dokumenterte faktiske kostnader.
Mottak av stipend forutsetter

• Bekreftelse på gjennomført kurs/utdanning.
• Innsendelse av utfylt sluttrapport i samsvar med sluttrapportmal.
• Utgifter må dokumenteres med originalbilag. Disse originalbilagene skal først oversendes
etter at utdanningen er sluttført.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Norsk overlegeforenings sekretariat.
Søknader med vedlegg kan sendes på e-post til of@legeforeningen.no
Informasjon og søknadsskjema etc

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/organisasjonen/lederstipend/

TEMA - FORSKNING OG INNOVASJON

HELSE

- velferdsstatens gjøkunge?
Ingen del av det offentlige Norge er større enn helse- og pleiesektoren,
ingen vokser raskere, og ingen — med mulig unntak av trygde- og
pensjonsutgiftene — gir ansvarlige politikere og bekymringshungrige
økonomer mer å tygge på. Har de grunn til det?

››

Av Victor D. Norman, Professor emeritus,
Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole

F

ør jeg prøver meg på et svar, må
jeg innom et mer fundamentalt
spørsmål: Hvorfor er helse og pleie et
offentlig ansvar? Hvorfor lar vi ikke
bare markedet ta seg av det? Det meste
av det helsesektoren gjør, er tross alt å
tilby tjenester til enkeltpasienter, og
det er ikke noe til hinder for at disse
tjenestene kunne tilbys mot betaling
av leger og kommersielle sykehus. Det
er ingen fundamental forskjell mellom
salg av urinveisoperasjoner og salg av
rørleggertjenester; så hvorfor skjer
det ene i offentlig regi og det andre
i privat?
Svaret er tredelt — det handler om
rettferdighet, om dynamisk inkonsistens, og om asymmetrisk informasjon.
Rettferdighetsargumentet er det
enkleste: I et marked vil den enkeltes
betalingsvilje for en vare eller tjeneste
være produktet av betalingsevne og
følt behov, og det innebærer at velbeslåtte pasienter med marginale behov
vil fortrenge fattige med store behov.
Vi kan kanskje leve med en slik urettferdighet når det gjelder indrefilet og
bil og mobilapper; men vi ønsker ikke
at det skal være slik på et så viktig
område som helse.
Hvis dette var det hele, kunne imidlertid problemet løses uten at det offent
lige selv ble tjenesteyter. Vi kunne bare
utstyre hver enkelt ved fødselen med
et kontantbeløp som dekket forventede
helseutgifter i løpet av livet, og så la
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«Det er ingen fundamental forskjell mellom salg
av urinveisoperasjoner og salg av rørleggertjenester;
så hvorfor skjer det ene i offentlig regi
og det andre i privat?»
markedet gjøre resten. Fornuftige
barn (eller deres foreldre) ville øyeblikkelig bruke beløpet til å tegne en
livsvarig helseforsikring, og med det
ville alle stille likt i helsemarkedet.
Problemet er at de fleste av oss, også
de fleste foreldre, ikke er så fornuftige.
Alvorlige helseplager dukker oftest
opp et stykke ut i livet, og vi lider
nesten alle av såkalt dynamisk inkonsistens: Det vi i januar er villige til å
betale for å få utsatt et ubehagelig
tannlegebesøk fra 19. til 20. mai er
lommerusk sammenlignet med hva vi
er villig til å betale for det samme om
ettermiddagen 18. mai. Og det vi som
20-åringer verdsetter en livsforlengende
operasjon til når vi blir 90, er adskillig
mindre enn vi verdsetter den til når
vi er 89.
Løsningen på dynamisk inkonsi
stens er å binde seg til masten, og det
er nettopp det vi gjør når vi lar helsevesenet være et offentlig anliggende.
Selv dynamisk inkonsistens kan
imidlertid ikke forklare hvorfor
tjenestene på død og liv må tilbys

av det offentlige. Det ville holde med
obligatorisk helseforsikring, analogt
med statens krav om ansvarsforsikring
for biler og bankenes krav om boligforsikring.
Det er den tredje delen av svaret
— asymmetrisk informasjon — som
er det egentlige argumentet for helse
tjenester i offentlig regi. De færreste,
etter sigende også blant leger, har forutsetninger for å diagnostisere og behandle seg selv. Som pasienter er vi
prisgitt leger både for diagnostisering
og behandling, og selv i ettertid mangler
de fleste evne til å vurdere om behandlingen har vært riktig eller om resul
tatet er blitt så godt som det kunne
bli. God legeetikk forhindrer heldigvis
de verste utslagene av informasjonsasymmetrien, men selv samvittighetsfulle leger kan ha problemer med å
motstå fristelsen til å overbehandle
betalingsdyktige hypokondere eller
forskrive originalpreparater der
kopier ville gjøre samme nytten.
Det er bare for å løse disse tre problemene at vi som innbyggere har valgt
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«Løfter om flere og bedre helsetjenester er
en sikker stemmesanker, og behandlingskøer
og sykehusnedleggelser er en like sikker vei til
å tape valg. Det burde ikke overraske noen»
den norske helsemodellen, og det er
riktig å se på modellen som en implisitt
kontrakt mellom det offentlige og oss
som enkeltindivider: Vi har overlatt
ansvaret for helsetjenester til det
offentlige, og med det langt på vei
fraskrevet oss muligheten til å skaffe
oss tjenestene på egen hånd. Motytelsen
er at det offentlige skal levere tjenestene
i et omfang og av en kvalitet som
svarer til våre forventninger og
kollektive betalingsvilje.
Så: Har politikere og økonomer
grunn til å bekymre seg over størrelsen
på, og veksten i, helsesektoren?
Før jeg svarer, la meg stille et kontrollspørsmål: Har vi sett noe hoderystende
bekymring hos politikere og økonomer
over den eksplosive veksten i kaffe
barer, helsestudioer og digitale under-

holdningsaktiviteter? Svaret er selv
følgelig nei — for dette er jo ting folk
betaler for selv….
Ja, men det gjør de som skattebetalere
også for helsetjenester, og det er
ingenting som tyder på at de synes de
betaler for mye. Tvert imot. Løfter
om flere og bedre helsetjenester er en
sikker stemmesanker, og behandlings
køer og sykehusnedleggelser er en like
sikker vei til å tape valg. Det burde
ikke overraske noen: Både kaffebarer
og gode helsetilbud er det som i øko
nomisk fagsjargong litt misvisende
kalles luksusgoder: Goder vi ønsker
å bruke en større del av inntekten
på jo mer velstående vi blir. At helsetjenestenes andel av BNP stiger, er
derfor like naturlig som at kaffe
barenes andel gjør det.

De fleste av mine kolleger vil nikke
til nesten alt jeg har skrevet ovenfor.
De bekymrede har imidlertid et siste
stikk i ermet: Skattefinansiering er
dyrt. Det at vi har valgt å ha helsetjen
ester i offentlig regi, innebærer at vi
må finansiere tjenestene med skatter
som fører til en ineffektiv bruk av
ressurser, og dette effektivitetstapet
blir på marginen større og større jo
høyere skattene er. Marginalkostnaden
ved en ekstra krone til helsevesenet
er derfor langt over én krone.
Heldigvis er det galt. Nyere forskning
viser at den samfunnsøkonomiske
kostnaden ved en ekstra skattekrone i
et optimalt utformet skattesystem er
nøyaktig én krone — hverken mer eller
mindre.
Det er all grunn til å være opptatt
av måten vi organiserer og driver helsevesenet på, og det er helt sikkert et stort
forbedringspotensiale i den enkelte
virksomhet, i samspillet mellom ulike
nivåer, i finansieringsmodell og i mye
annet. Når det gjelder størrelse og
kapasitet, er det imidlertid fortsatt
manglende kapasitet, ikke ledig plass,
som er problemet. •

Sjekk om kontaktinformasjonen vi har om deg er riktig

Har du registrert riktig stilling
og arbeidssted i medlemsregisteret?
Har du en bistilling? Mange overleger har bistillinger
ved universitet eller høyskoler, men det er erfaringsmessig
få som registrerer dette.
Neste nummer av Overlegen skal dreie seg om forskning, og vi oppfordrer 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, og deretter «Kontaktinformasjon» eller «Arbeidsforhold».
Spørsmål kan rettes til medlem@legeforeningen.no
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Er det sant?
Eller kanskje ikke?

Forskningens kår under en pågående pandemi
SARS-CoV-2 har sveipet over verden med konsekvenser for vår måte å
leve og leve sammen på knapt noen kunne forestille seg. Viruset i seg selv
er ikke så bemerkelsesverdig: Et nytt luftveisvirus oppstått på ett av de
ekstremt travle og tette dyre- og matmarkedene i Kina, var vel faktisk ett av
de mest sannsynlige scenariene i de ulike pandemiplanene som ble utviklet
og revidert en rekke ganger utover på 2000-tallet.

››

Av Charlotte J. Haug, dr.med., MSc
Internasjonal korrespondent, The New England Journal of Medicine
Seniorforsker, SINTEF Digital

R

iktignok hadde mange trodd at et
influensavirus skulle være utgangspunkt for den neste store pandemien,
men et nytt koronavirus var også
sannsynlig – ikke minst etter skremmeskuddene fra SARS og MERS i 2003 og
2012. Og at et helt nytt (for mennesker)
virus ville kunne gi et aggressivt
sykdomsbilde hos noen, var også helt
forutsigbart.
Så da alarmbjellene gikk for alvor i
slutten av januar og begynnelsen av
februar 2020, var det ingen tvil om at
vi sto overfor en svært alvorlig situasjon. Artikler publisert blant annet i
det tidsskriftet jeg jobber for, The New
England Journal of Medicine, viste
allerede i slutten av januar at viruset
var svært smittsomt og kunne smitte
fra asymptomatiske bærere (1). Marc
Lipsitch, professor i epidemiologi og
direktør for Center for Communicable
Disease Dynamics ved Harvard School
of Public Health, sa tidlig i februar
2020 at viruset ikke kunne stoppes
og at det bare var et tidsspørsmål før
viruset var spredd over hele verden
og at det bare var å forberede seg på
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«what may seem like the worst flu
season in modern time (2)». WHO direktøren ba innstendig alle land om å forberede seg og sørge for at nødvendig
utstyr (tester, verneutstyr) og tilstrekkelig kapasitet (for behandling og
oppfølging) var på plass.
Men var det grunn til panikk?
Absolutt ikke. Jeg leste om igjen den
utmerkete artikkelen lege og journalist
Elisabeth Rosenthal skrev i New York
Times i forbindelse med utbruddet av
svineinfluensa i 2009. Hun hadde vært
Kina-korrespondent under SARS-utbruddet i 2003 og både hun og hennes
skolebarn klarte seg helt fint ved å ta
enkle forholdsregler mot smitte (3).
Denne innledningen høres kanskje
ut som en digresjon i forhold til det jeg
ble bedt om å skrive om: nemlig hvordan koronapandemien har påvirket
forskning og publisering av forskning,
og hvilke implikasjoner dette har for
de som leser og skal bruke resultatene
av forskningen i praksis – f.eks. over
leger. Jeg håper å vise at jeg ikke er
helt ute på viddene i forhold til temaet.
Poenget er at frem til en gang i siste

del av februar 2020 fungerte faglig
informasjonsutveksling rundt dette
nye viruset ganske normalt. Folke
helsemyndigheter rapporterte til
WHO, forskere og klinikere sendte
sine observasjoner til tidsskriftene og
til hverandre og tilsammen forsøkte
man å danne seg et bilde av klinikk og
epidemiologi for SARS-CoV-2 og prøvde
knytte ny informasjon sammen med
tidligere forskningsbasert kunnskap
om hvordan man burde forholde seg
både individuelt og som samfunn. For
eksempel forklarte Jennifer Nuzzo ved
Johns Hopkins School of Public Health
tidlig i februar hvorfor generelle reiserestriksjoner ikke ville kunne stoppe
spredningen av viruset (4). Vanlige forholdregler for smittevern, inkludert
testing og oppfølging av smittede var
(og er) selvsagt høyst nødvendig. WHO
oppdaterte sine retningslinjer for reiser
29. februar og understreket (igjen) at
de frarådet reise- og handelsrestrik
sjoner (5): «In general, evidence shows
that restricting the movement of people
and goods during public health emergencies is ineffective in most situations, …
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and may interrupt needed aid and
technical support, may disrupt businesses,
and may have negative social and
economic effects.»
Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget for hvilke smittevernstiltak
som er effektive – og hvilke som ikke
er det - er ikke vesentlig endret siden.
Det som derimot har endret seg betyd
elig, er fremstillingen av viruset, sykdomsbildet og vilkårene for faglig diskusjon. Nesten over natten, omtrent
sammenfallende med at smitten – helt
forutsigbart - hadde spredd seg til
Europa, ble dekningen brått langt mer
alarmistisk og foregikk her i Norge like
gjerne i VG og på Facebook som i fag
lige fora. Forskere og helsemyndigheter – både i Norge og ellers – så ikke
helt poenget med å gå veien om fag
fellevurdering og tradisjonelle tidsskrifter. En idé eller en ny beregning
kunne like godt deles på egen hjemmeside på nettet og kommenteres direkte
i «Debatten» på NRK.
Denne måten å spre forskningsresultater på er ikke noe som har oppstått i
forbindelse med koronapandemien.
Det har tvert imot vært en ønsket
forskningspolitisk linje i mer enn ti år
under betegnelser som blant annet
«Open Science» og «Open Access».
Tankegangen har vært at siden internett er tilgjengelig for alle, er det bedre
at all forskning legges fritt og åpent ut
så fort som mulig enn at den «gjemmes
bort» og gjøres utilgjengelig bak betal
ingsmurer i tradisjonelle vitenskapelige
tidsskrifter. Det har også vært argumentert for at fagfellevurdering og
generell vitenskapelig kritikk av
forskningsresultater like godt kan
foregå etter publisering som før publisering slik det tradisjonelt har foregått.
Om den ene eller andre publiseringsformen er best er en stor forsknings
politisk diskusjon som jeg ikke skal ta
her. Mange vitenskapelige publiser
ingsmodeller kan fungere, men til
grunn for dem alle ligger en forutsetning om at selve publiseringen – hva
enten den er på egen hjemmeside eller
i et tradisjonelt tidsskrift – bare er ett
ledd i et vitenskapelig økosystem av
metoder, etikk og tankegang. Vitenskapelige fremskritt skjer ikke over natten.

«Nesten over natten, omtrent sammenfallende
med at smitten – helt forutsigbart - hadde spredd
seg til Europa, ble dekningen brått langt mer
alarmistisk og foregikk her i Norge like gjerne
i VG og på Facebook som i faglige fora.»
De krever tid og teamarbeid. Viktig
forskning er sjelden spektakulær. Det
må gjøres systematisk og ofte ganske
kjedelig arbeid. Arbeidet må kontrolleres og repeteres. Aller viktigst er forståelsen av at alle funn er foreløpige
og at kritikk er positivt.
Det mest foruroligende de siste
månedene har ikke vært den overflod
av foreløpige og nødvendigvis motstridene funn og teorier som har flommet
ut i alle kanaler. Det er ikke unaturlig
og egentlig mest positivt at forskere og
andre får nye tanker og ideer og gjerne
vil dele dem med én gang i en såpass
ekstrem situasjon som vi har vært i.
Det urovekkende er at det er blitt lite
tid og rom til ordinær vitenskapelig
diskusjonen og kvalitetssikring etter
publisering. I tillegg forringes vilkårene
for faglig diskusjon kraftig når det
manes frem skrekkscenarier og fremstilles som direkte kontraproduktivt å
komme med motforestillinger. Det som
vanligvis oppfattes som helt preliminære forskningsresultater, blir plutselig
presentert som «funn» og «fakta» på
regjeringens pressekonferanser. Det
som vanligvis ville vært oppfattet som
helt ordinære og nødvendige faglige
innvendinger blir plutselig truende og
ødeleggende for at vi skal «vinne over
viruset» og «få tilbake hverdagen».
Da blir det vanskelig å ta til motmæle.
La meg ta et eksempel:

16. april i år lanserte norske helsemyndigheter «Smittestopp». «Smittestopp-appen er det mest intense og
spennende jeg har jobbet med», sa
prosjektleder Inga Nordberg til Tekna
Magasin ved lanseringen (6). «Det startet
med at professor Christophe Fraser ved
Oxford University tok initiativet til en
app i Storbritannia, og fikk gehør for det

der. Fraser kjenner direktør i Norsk
forskningsråd John-Arne Røttingen, som
igjen lanserte ideen om en norskutviklet
app for direktør Camilla Stoltenberg i
FHI. Helse- og omsorgsdepartementet
ga klarsignal for å jobbe videre med
appen 8. mars.». Altså seks uker fra idé
til lansering. Imponerende raskt, men
med tilsvarende liten tid til faglig
granskning. Etter lanseringen kom
motforestillingene fra mange ulike
fagmiljøer dels mot personvernut
fordringene, men like mye mot metodene og modellene som var brukt. Det
var lite gehør å få. Det var ikke så rart,
for både regjeringen og norske helsemyndigheter hadde allerede lenge før
lanseringen bestemt seg for at denne
app-en var nyttig. 27. mars publiserte
de fire direktørene for henholdsvis
Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet,
Direktoratet for e-Helse og Simula der
de beskrev hvordan appen var under
utvikling og hvis de lyktes så ville de
inngripende tiltakene kunne trappes
ned (7). Samme dag trådte en ny forskrift i kraft som gjorde innsamling av
data gjennom en slik app lovlig, og
helseministeren sa på pressekonfe
ransen som fulgte at «Når appen blir
lansert om kort tid, kan dette bli et banebrytende våpen i kampen mot korona
viruset. Mange menneskeliv kan reddes.
Og de strenge tiltakene og påbudene kan
bli opphevet raskere» (8).
8. mai publiserte tidsskriftet Science
artikkelen der Fraser og kolleger beskrev den modellen Smittestopp-appen
bl.a baserte seg på (9). Det var overrask
ende lesning. Kortversjonen er at dette
er en helt fin, men helt teoretisk artikkel
om hva man kunne tenke seg skulle til
for å stoppe spredningen av korona
viruset. Artikkelen beskriver ikke
nøyaktig hvilke data de baserer seg på,
OVERLEGEN 3-2020
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men siden seniorforfatteren Fraser
allerede tidlig i mars følte seg trygg
nok på resultatene til å anbefale både
norske og britiske helsemyndigheter
å utvikle en smittestopp-app, så må
dataene han brukte i modellene være
fra februar eller tidligere. Altså data fra
Kina og noen andre steder i Asia. Data
som alle erkjente var ufullstendige.
Men det er en godt laget modell som
under normale forhold ville vært presentert på en forskningskonferanse,
utløst mye diskusjon, fått faglig motbør
- og så ville forskerne kunne videreutvikle modellen og kanskje til og med
slått seg sammen med noen som jobbet
med smittevern i det virkelige liv. Altså
en vanlig vitenskapelig prosess. Etter
noen runder kunne man kanskje forsøkt å utvikle en app: Det ville naturligvis da skjedd trinnvis og iterativt og
med full respekt for bl.a. personvern og
sensitive data.
Jeg synes altså ikke det er noen
grunn til å kritisere selve forskningsartikkelen selv om det er mer enn nok å
ta fatt i for de spesielt interesserte. Det
som virkelig er å kritisere er at de fire
direktørene for henholdsvis Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet
for e-Helse og Simula «hopper på» en
raskt laget modell basert å svært begrensete data og bestemmer seg for at
denne løsningen skal «rulles ut» nærmest koste hva det koste vil - og uten å
være særlig åpne for motforestillinger.
I tillegg til mye annet er dette svært
lite vitenskapelig opptreden.
Er dette urettferdig kritikk av norske
helsemyndigheter? Ja, vil mange si. Og
begrunnelsen er at vi er i en situasjon
som vi aldri har vært i før. «Unprecedented» som det gjentas og gjentas
på engelsk. Det hevdes at det ikke er

hverken tid eller mulighet til å
skaffe faktiske data og at man
er nødt til å basere seg på
antakelser og teoretiske
modeller. Men er det sant?
Det var kanskje sant i
januar og februar, men
er ikke sant nå. Hadde vi
startet systematisk, prospektiv
innsamling av data da vi forsto
at dette var alvorlig, ville vi sittet
med et svært godt datagrunnlag for
beslutninger nå.
Er det umulig å gjøre noe slikt?
Absolutt ikke! Et eksempel er den fine
forskningsartikkelen Trude Basso og
medarbeidere publiserte i Journal of
Hospital Infection i august (10). Der har
de undersøkt hvor stor smittefaren
faktisk er når helsepersonell behandler
en pasient som senere viser seg å ha
Covid-19. Dette er det viktig å finne ut
av for, som forfatterne selv skriver:

«Det som virkelig er å kritisere er at de fire
direktørene for henholdsvis Forskningsrådet,
Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-Helse og Simula
«hopper på» en raskt laget modell basert å svært
begrensete data og bestemmer seg for at denne løsningen
skal «rulles ut» nærmest koste hva det koste vil
- og uten å være særlig åpne for motforestillinger»
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«The transmission-risk of SARS-CoV-2
from patients to HCWs is a highly relevant issue. It affects not only HCWs, but
also how hospitals plan health care
services during this pandemic». Det
viste seg at ingen ble smittet. Denne
artikkelen fikk et lite oppslag på nrk.
no, men ingen førsteside i VG. Det er
synd, for det er denne type forskning
som bringer oss fremover. Det gjør at
vi etterhvert kan vite, ikke bare spekulere og tro. Ved å gjøre enkle, men
solide undersøkelser som dette, kunne
vi i dag visst svært mye mer om hvordan dette viruset smitter, hvem som
blir syke og hvilke tiltak som faktisk
har effekt.
Det er etterhvert publisert ganske
mye god klinisk forskning som har
gjort behandlingen av Covid-pasienter
bedre, men fortsatt er det de dramatiske
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«Forskning er så mangt, men krever nysgjerrighet
og åpenhet og vilje til å skaffe seg faktisk kunnskap
– og til å korrigere sine oppfatninger.
Det er enklere og gir større overskrifter
å mene og spekulere»
enkelthistoriene som får mest oppmerksomhet. Og når det gjelder dokumentasjon av effekten av de virkelig inngrip
ende tiltakene som helsemyndighetene
har iverksatt, vet vi dessverre ikke så
mye mer enn i mars. Selvfølgelig blir
det mindre smitte hvis alle sitter
hjemme hos seg selv. Det trenger vi
ikke å forske for å forstå. Men hjelper
det å stenge grensene? Er det større
sjanse – for en enkeltperson – å bli
smittet i et «rødt» enn et «gult» land
hvis man følger vanlige smittevernsrutiner? Hadde det hatt bedre effekt å
holde grensene åpne, men teste alle på
grensen? Hvor mye smitte har det
forhindret at man stengte sykehjemmene for pårørende? Hadde man
kunnet forhindre like mye – eller mer
– ved å øke bemanningen? Er det
egentlig farlig for barn å leke sammen?
Eller spille fotball? Hvor stor sjanse er
det egentlig for at en person helt uten
symptomer smitter en annen? Hvor
mye smitte var det faktisk i den
norske befolkningen i mars og april?
Hvor mye er det nå? Alt dette kunne
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Ansatte i Helse Midt-Norge
tar med hele arbeidsflaten hjem
Det finnes flere måter ansatte kan få tilgang til Helse Midt-Norges
IKT-løsninger på når de ikke er fysisk på jobb. De kan ta med bærbar
jobb PC hjem, de kan lese epost på mobil eller nettbrett og de kan
delta i video-møter på sin private PC.

›› Av Ståle Gullbrekken, IT-Leder/Head of IT, Utvikling, Direktørens Stab

M

en den løsningen som flest har
benyttet seg av, nå hvor hjemmekontor er blitt høyaktuelt på grunn av
Covid-19, er løsningen som kalles
Ekstern Sprint.
Dette er en løsning som gir ansatte
adgang til sin egen personlige virtuelle
jobb pc dvs. at alle programmer og
tjenester kjører på et sentral server
miljø.
Ansatte bruker ID-portalen (BankId
og MinID ) til å logge seg på løsningen

fra sin private enhet, uansett om det
er PC, mac eller nettbrett.
På Ekstern Sprint får den ansatte
tilgang til alle programmer som på en
vanlig jobb PC. Her finnes det samme
skjermbildet, de fleste programmer,
tilgang til egen epost og fellesområder.
Dersom den ansatte har en kortleser så
vil man også ha adgang til løsninger
som krever kort (kvalifisert digitalt
sertifikat) ved pålogging, som for
eksempel e-resept (under utvikling).

Velkommen til Legenes hus
kurs- og konferansesenter
19. oktober åpner Legeforeningens nye kursog konferansesenter på Christiania torv 5.
Konferansesenteret inneholder 11 moderne møterom i
forskjellige størrelse, med kapasitet fra 6–120 personer.

www.legeneshus.no
booking@legeneshus.no
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Tidligere måtte ansatte henvende
seg til autoriserte bestillere for å få
tilgang til Ekstern Sprint, men på
grunn av Covid-19-situasjonen ble
tilgang til løsningen åpnet for alle.
Nøye oppfølging av sentrale servere
og hurtige utvidelser ved behov, har
gjort at løsningen har fungert godt.
Helse Midt-Norge IT (Hemit) har delt
informasjon om hvordan løsningen er
bygget med flere RHF siden utbruddet
av Covid-19. •

Legeforeningens erfaringskonferanse om

COVID-19

ORGANISERING:
Legeforeningen arrangerer åpen heldags erfaringskonferanse om covid-19
den 16. oktober for alle Legeforeningens foreningsledd og andre interesserte.
Formålet med konferansen er å få direkte erfaringer fra pandemien fra våre medlemmer
og tillitsvalgte ute i tjenesten. Vi ønsker samtidig å få frem erfaringer om hva myndighetene
og vi som profesjonsforening kan gjøre bedre. Erfaringene fra konferansen vil bli samlet og brukt
i Legeforeningens videre arbeid. Det kan komme mindre justeringer i programmet.
ORDSTYRERE:
Geir Riise, generalsekretær, Legeforeningen. Are Brean, sjefredaktør,
Tidsskrift for Den norske legeforening.
PROGRAM LEGEFORENINGENS ERFARINGSKONFERANSE OM COVID-19
09.00-09.10 Legeforeningens rolle under pandemien
ved president Marit Hermansen.
Beredskap i sykehusene – hva kan vi lære?
09.10-09.35 Situasjonsrapport fra sykehusene:
kritiske funksjoner og erfaringer ved Jasna Ribic,
lege ved akuttmedisinsk avdeling OUS og en
foredragsholder til som ikke er endelig bekreftet.
09.35-09.50 Beretningen om en varslet katastrofe
ved Hans Flaatten, professor Universitetet i Bergen.
09.50-10.20 Spørsmål og kommentarer
10.20 -10.35 Stresshåndtering i akuttsituasjoner
– hvordan håndtere koronapandemien?
Ved Torben Wisborg, overlege ved
Hammerfest sykehus og professor II ved UiT.
10.35-10.50 Arbeidsmiljø og læring under
pandemien ved Varasha J. William,
LIS1 ved Stavanger Universitetssykehus.
10.50-11.05 Intensivkapasitet og planlegging
for en pandemi – hva har vi lært? Ved en
foredragsholder som ikke er endelig bekreftet.
11.05-11.35 Spørsmål og kommentarer
11.35.-12.15 Pause og lunsj

Kommunal beredskap – hva kan vi lære?
12.15-12.30 Kommuneoverlegenes rolle i
pandemien ved Ole Johan Bakke, sentralstyremedlem
i Legeforeningen og kommuneoverlege i Holmestrand
kommune.
12.30-12.55 Erfaringer fra håndteringen av lokale
smitteutbrudd ved Kristian Krogshus, kommuneoverlege i Moss, Kathrine Kristoffersen, kommuneoverlege
i Tromsø.
12.55-13.25 Spørsmål og kommentarer
13.25-13.50 Fra fastlegekontoret til feberklinikken ved
Ståle Onsgård Sagabråten, fastlege og styremedlem i
Norsk forening for allmennmedisin og fastlege og
styremedlem i Oslo legeforening Nina Wiggen
13.50- 14.05 Hva har vi lært av pandemien, hvordan
ruste fastlegekontorene og legevakten fremover?
ved Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening
for allmennmedisin.
14.05-14.35 Spørsmål og kommentarer
14.35-14.50 Pause og benstrekk
Erfaringer fra pandemien
14.50-15.05 Lokal ledelse i krisetider ved Bettina
Fossberg, kommuneoverlege i Lillestrøm.
15.05-15.20 Hvordan være bedre rustet? Hva har vi
lært? ved Marie Skontorp, overlege ved Stavanger
Universitetssykehus og konserntillitsvalgt Helse-Vest.
15.20-15.35 Hvordan skaffe ny kunnskap under en
pandemi? Tidsskriftets rolle ved Are Brean,
redaktør Tidsskriftet for Den norske legeforening.
15.35-16.00 Spørsmål og kommentarer

Se mer på www.legeforeningen.no
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Samskaping der helse møter IKT
Koronapandemien har ført til en annerledes
arbeidshverdag for ansatte i landets helseregioner.
Mens helsepersonell står i første rekke i kampen
mot korona, er det andre som sørger for at
IKT-systemenefungerer som de skal og at
de er tilpasset nye krav og arbeidsmetoder.

M

ed koronapandemien og nedstenging av Norge, kom også
endringer i måten mange av oss jobber
på. Dette setter store krav til effektivisering gjennom økt digitalisering, samhandling og utvikling av IKT-løsningene.
I Helse Sør-Øst er det Sykehuspartner
HF som betjener helseforetakene i
regionen med IKT, lønn- og personal
tjenester, logistikk og prosjekttjenester.
Sykehuspartner kombinerer kunnskap
om helsesektoren og teknologikompetanse, og er Nordens største leverandør
av fellestjenester til sykehus.

Den nye hverdagen

Siden mars har mange av helseregion
ens ansatte jobbet hjemmefra. For
Sykehuspartner innebar det klargjør
ing av et stort antall PC-er og utstyr
som skulle benyttes på hjemmekontor,
og økt kapasitet på underliggende
infrastruktur. Sykehuspartner har også
bistått med ombygging og flytting av
avdelinger ved flere sykehus for å etablere midlertidig akuttmottak og pasientrom, samt oppsett av midlertidige og
permanente smittetelt og brakkerigger
for mottak av covid-19-pasienter.
- Vi har blant annet etablert videoløsninger for konsultasjoner, og fasttrack for covid-19-sporing som gir
verktøy for risikovurdering av smitte
og beslutningsstøtte for smittevernpersonell. Vi har også fått på plass løsning
for elektronisk signering og er i full gang
med infrastruktur for hjemmesykehus.
Nylig leverte vi også en elektronisk
løsning som understøtter økt testkapasitet på covid-19 til Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus Denne implementeres nå ved flere
16 OVERLEGEN 3-2020

››

Intervju med Gro Jære, administrerende direktør (t.v.),
og Joachim Thode, hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Sykehuspartner
Av Elisabeth A. Hersvik, Sr. kommunikasjonsrådgiver, Sykehuspartner

TEMA - FORSKNING OG INNOVASJON

helseforetak i Helse Sør-Øst og enkelte
andre helseregioner. Vi har fått tilbakemeldinger på at løsningen sparer mye
tid i labmiljøene på sykehusene, forteller
Joachim Thode, hovedtillitsvalgt for
Akademikerne i Sykehuspartner.
Stabil drift og innføring av nye tjen
ester som understøtter sykehusenes
håndtering av pandemien har vært
førsteprioritet. I tillegg har det også vært
opprustning av brukerservice hvor alle
tilgjengelige ressurser har jobbet med
saksløsning døgnet rundt. For supportansatte som jobber ute på foretakene
har det vært iverksatt strenge rutiner
og tiltak for smittevern i samråd med
sykehusene. Det jobbes også hardt for
å skaffe nødvendig IKT-utstyr i et marked med høy etterspørsel i forhold til
tilgjengelighet. Sykehuspartner har
derfor tett dialog med leverandørene.
Løsninger raskt på plass

Thode forteller at mange av løsningene
som nå er på plass eller fremskyndet er
etterlengtet blant ansatte på sykehusene.
Det gjelder for eksempel tilgang til å
jobbe hjemmefra, mulighet for digitale
konsultasjoner og ulike samhandlingsverktøy. Beredskapssituasjonen i
regionen har gjort at løsningene har
kommet raskt på plass.
- Når vi ser på mulige årsaker til
styrket leveranseevne så er det spesielt
et eksepsjonelt samarbeid med sykehusene, tverrfaglighet, smidighet og felles
prioritering som går igjen, sier Thode.
Administrerende direktør i Sykehuspartner, Gro Jære, er opptatt av å opp-

rettholde og videreføre de gode erfar
ingene fra beredskapssituasjonen:
- Vi har i en periode med mange nye
utfordringer evnet å levere raskere og
mer effektivt, samtidig som vi har mer
stabil drift enn tidligere. Vi har derfor
vært svært interessert i å se nærmere på
de bakenforliggende årsakene som har
bidratt til dette. Vi startet evalueringen
av håndteringen tidlig, og har allerede
nå satt i gang prosesser for å adoptere
dette inn i mer normale omstendigheter
utenfor en beredskapssituasjon, sier hun.
Helsetjenester i utvikling

Både Jære og Thode understreker at
raskere utvikling av tjenester, effektivisering gjennom økt digitalisering, større
krav til samhandling på tvers og høy
endringstakt har kommet for å bli.
- Målsetningen vår er å sammen med
helseforetakene utvikle og levere fremtidsrettede og effektive løsninger som
bidrar til at helsepersonell får fokusert på
sin hovedoppgave; pasientbehandlingen,
sier Jære. - Noen av Sykehuspartners
viktigste oppgaver er å understøtte helseforetakene gjennom å opprettholde
sikker og stabil drift og etablere en felles
og moderne IKT-infrastruktur som
fremtidens helsetjenester skal kunne
kjøre på. Videre skal vi ivareta og forbedre informasjonssikkerhet og personvern. Dette er en formidabel oppgave,
men jeg er overbevist om at både helseforetakene og vi med glede ser på den
rivende teknologiske utviklingen som nå
skjer innenfor helse og hvilke muligheter
det vil gi oss fremover, avslutter hun. •
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Hvor ble det av
den forskende klinikeren?
Som student ble jeg fortalt at et sykehus er en organisasjon hvis formål er
å optimalisere møtet mellom pasient og behandlende lege. Det virker som om
loven har dette formålet klart for seg.

››

Av Per-Henrik Randsborg, Akershus Universitetssykehus
Nåværende stilling: Assistant Professor Weill Cornell Medical College,
Hospital for Special Surgery, New York

S

pesialisthelsetjenestens
kjerneoppgaver er fremdeles pasientbehandling,
utdanning av helsepersonell
og forskning (Spesialisthelsetjenesteloven §3-8). Forsk
ning i klinikken er helt
nødvendig. Klinikerne stiller
de relevante spørsmålene,
har mulighet til å inkludere
pasientene og kan raskt
implementere resultatene i
klinisk virksomhet. I tillegg
har forskning i klinikken en
ringvirkning på hele avdel
ingen, og bidrar til å opprettholde og øke kvaliteten
på helsetjenestene. Det er
selve bærebjelken i evidensbasert medisin, og hindrer
at den kliniske praksisen
stagnerer (1).
Hvordan står det så til
med forskningen, midt i
klinikken. Den forskende
klinikeren er ikke så lett å
finne på sykehusene lenger.
Det er nok flere årsaker til
dette. For det første har
økende krav til «produksjon» i klinikken fjernet all
mulig «dødtid» tilgjengelig
for egne prosjekter. Videre
er reguleringen rundt håndtering av sensitive data, bruk
av helseopplysninger til
annet enn klinisk arbeid
18 OVERLEGEN 3-2020

og krav til pasientenes
informerte samtykke blitt
regulert slik at selv et lite
forskningsprosjekt krever
betydelige forberedelser.
Det er selvsagt bra at
forskningen er blitt regulert,
og slik må det være. Det er
viktig for tilliten til helse
vesenet og kvaliteten på
forskningen. Men det har
også bidratt til at terskelen
for å sette i gang små, gjennomførbare kliniske prosjekter har blitt høyere. En
travel kliniker har ikke tid til
å skrive protokoll eller til å
søke om relevante godkjenninger fra REK og PVO osv.
Profesjonaliseringen av
klinisk forskning har dessverre bidratt til å løfte
forskningen ut av klinikken.
For å få til et klinisk forsk
ningsprosjekt er man nå
helt avhengig av betydelig
finansiering. For å kvalitetssikre forskningsprosjekter i
henhold til lovverk, korrekt
lagring av sensitive data,
adekvat dokumentasjon osv.
er det nødvendig med forsk
ningsstøtte. Det sikrer at
regelverket følges, og er
til stor hjelp for en travel
kliniker som også forsker.
Problemet er at det i stor

grad er de enkelte (engasjerte)
kliniske forskerne som må
sørge for å finansiere disse
støttefunksjonene. Helse
foretakenes egne ansatte
(legene) må altså sørge for
å skaffe eksterne midler
for å få mulighet til å gjen
nomføre den forskningen
som helseforetakene er
forpliktet til å drive med
i henhold til lovverket.
Det er egentlig ganske hårreisende. I tillegg bidrar
helseforetakene selv til å
drive kostnadene til forskning
i været. Det er for eksempel
nå innført «overhead» av
eksterne forskningsmidler
(gjerne 15-20 %) som skal
dekke «slitasjen» den kliniske
forskningen gjør på klinikken.
Selv om forskningen altså er
en del av kjerneoppgaven til
foretaket. I tillegg er det nå
vanlig med internfakturering for forskningstjenester.
For eksempel kreves det
betaling for leie av under
søkelsesrom for forskning
på egne pasienter.
Konsekvensen av at
forskning er en lovpålagt
hovedoppgave for sykehus
enes burde ha ført til lettere
tilgang til forskningsstøtte.
At de økonomiske vilkårene

for klinisk forskning likevel
er så dårlige i helseforetakene
er vanskelig å forstå. Det er
jo forskningen som legger
grunnlaget for retningslinjene
til helseforetakene. Det er
ikke mulig for en enkel klinikkdirektør å endre dette
systemet. De leder en enhet
i en organisasjon som krever
budsjettbalanse i et rigget
system der det er mer å
hente økonomisk på unødvendige intervensjoner enn
klinisk forskning (2). Det er
konsekvensen av innføringen
av New Public Management
i helsesektoren.
Hva så med universitetene.
De holder vel forsknings
fanen høyt? Doktorgradsprogrammet ved det medisinske fakultet ved UiO har
gjennomgått flere endringer
de siste årene. Klinisk forsk
ning tar tid, inklusjon av
pasienter i prospektive
studier, analyse av dataene
og publikasjon av resultatene
er som regel ikke mulig
innenfor de tre årene som
er satt av til en doktorgrad.
Mange har brukt lang tid på
å disputere, og mange hoppet
av underveis. Det er derfor
forståelig at det var ønskelig
med et mer strukturert og
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effektivt forløp. Men når
det gjelder de kliniske stipendiatene mener jeg UiO
har kastet babyen ut med
badevannet. Tidligere var
det mulig å kombinere en
50 % stipendiatstilling med
en 50 % klinisk stilling. Dette
var en glimrende ordning
for kliniske forskere. Ikke
bare kunne man opprett
holde et anstendig lønnsnivå
(ettersom stipendiatlønnen
fremdeles er skammelig lav),
det var også mulig for stipendiaten å være en del av
klinikken med alle de for
deler dette er for symbiose
mellom forskning og klinikk.
Underveis kunne pasienter
inkluderes og klinisk data
samles. I tillegg fikk universitetet erfarne klinikere til
bruk i undervisningen av
legestudentene. Denne
muligheten er nå tatt vekk
fra universitetet i Oslo,
med det resultat at erfarne
klinikere med interesse for
forskning (og innsikt i kliniske problemstillinger) i
praksis ikke får muligheten
til å gjennomføre kliniske
forskningsprosjekt.
Etter min mening bør
forskning lønnes like godt
som klinisk arbeid. Forskning
skal ikke være legenes
kveldshobby, noe det dessverre er i alt for stor grad
fremdeles. Når stipendiatlønnen er ca halvparten av
det en kliniker tjener, sier
det seg selv at rekrutteringen
av klinikere til forskning blir

vanskelig. For mange blir
derfor forskning enten noe
man gjør på fritiden (og det
er sjeldent bærekraftig over
tid) eller noe man gjør i en
kortere periode tidlig i karrieren (f.eks som stipendiat).
Når man går tilbake til klinikken blir det ikke tid til
mer forskning. Det blir som
å lære seg spansk, men aldri
dra til Spania. En PhD-utdanning er en forskerut
dannelse ment som en forberedelse til videre forskning.
At de fleste ikke forsker
etter endt disputas må jo
være et tegn på at noe er galt
med systemet.
Jeg ønsker mer ressurser til
forskning i helseforetakene,
ingen internfakturering eller
overhead, flere fast ansatte i
forskerstaben (dvs ikke koordinatorer som er ansatt på
midlertidige forsknings
midler), og flere fordypningsstillinger for overleger
med kompetanse og interesse
for forskning. Jeg fantaserer
om at vi snur hele systemet på
hodet: Klinikken kan betale
15-20% av «inntjeningen»
fra den kliniske virksom
heten til forskningsavdel
ingen i helseforetaket, som
en slags royalty for at de
kan bruke resultatene fra
forskning til å drive klinisk
evidensbasert behandling.
Det hadde vært noe... •
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Det er ett år til valg, og Aps Jonas Gahr Støre
er ute i NRK og lover mer midler til sykehusene.
Han mener at de offentlige sykehusene er blitt
sulteforet under dagens regjering. Grunnfinansieringen må økes (nytt begrep, hva betyr dette?),
og det må gis økt mulighet til bruk av nye metoder
og medisiner. Vi skal utvikles til å få topp kvalitet
og topp kapasitet. Fritt behandlingsvalg er byråkratisk og utarmer de offentlige sykehusene.
Sykehusansatte skal ikke jobbe privat (det skal
ikke være forbudt), men de offentlige sykehusene
kan ha aktivitet flere timer i døgnet og ha åpen
poliklinikk større deler av døgnet.
Der kom den!
Dere får mer penger, men må ta kveldspoliklinikk.
Mon tro om den kommer i tillegg til allerede forlenget arbeidstid og vakter, eller skal man «bare»
forskyve aktivitet fra dagtid til kveldstid? Det siste
er jo dyrere, for da skal også sykepleierne på
poliklinikk ha turnusjobbing og 35,5 timer pr uke.
Helseminister Høie, som jo lovet å fjerne RHFene, og overbød Aps 12 mrd. kr mer til sykehusene,
ved å love 12 mrd. kr. pluss utgiftene til fritt behandlingsvalg. Sånn ble det ikke, det kom et oljeprisfall, og dermed ble helse nedprioritert, men
aktiviteten skulle opp. Det er dette som kalles
pasientens helsetjeneste.
Følg med.

« Haukugla»
OVERLEGEN 3-2020

19

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

0,25 mg

0,5 mg

én gang pr uke
i 4 uker

én gang pr uke
i minst 4 uker

VEDLIKEHOLD
0,5 mg én gang pr uke
eller

1 mg én gang pr uke

for ytterligere glykemisk kontroll

Refusjonsberettiget bruk2
Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste
tolererte dose av disse legemidlene.

Diabetes type 2

Vilkår nr
232

ICD
E11

Diabetes mellitus type 2

Vilkår nr
232

Vilkår:
232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår
tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

Utvalgt sikkerhetsinformasjon3
Gastrointestinale bivirkninger: Hyppigst rapporterte bivirkninger er gastrointestinale, inkludert
kvalme (svært vanlig ≥1/10), diaré (svært vanlig ≥1/10) og oppkast (vanlig ≥1/100 til <1/10). De
fleste tilfellene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet.
Hypoglykemi: Kombinasjon med SU-preparater eller insulin kan øke risiko for hypoglykemi Egenmåling
av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt når behandling med
Ozempic® startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til dosereduksjon av insulin anbefales.
Diabetisk retinopati: Rask forbedring av glukosekontroll er blitt forbundet med midlertidig forverring
av diabetisk retinopati. Økt risiko observert hos pasienter med eksisterende diabetisk retinopati som
behandles med insulin og Ozempic®, og forsiktighet bør utvises.
Diabetisk ketoacidose: Diabetisk ketoacidose har blitt rapportert hos insulinavhengige pasienter etter
rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med en GLP-1 reseptoragonist ble startet.

Kan benyttes uten dosejustering

Anbefales ikke

Alder

Ikke nødvendig med dosejustering

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 hos pasienter ≥75 år

Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt leverfunksjon,
forsiktighet bør utvises
* eGFR (ml/min 1,73 m2) < 15

Referanser: 1. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 27.03.2020) 2. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10bj06-1 (10.05.2020) 3. Ozempic® SPC, avsnitt 4.2, 4.4 og 4.8 (sist oppdatert 27.03.2020)
Ozempic «Novo Nordisk»
C Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.
ATC-nr.: A10B J06
T INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/ml),
dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning
og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner. -I tillegg
til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt.
Dosering: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk kontroll ytterligere.
0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med metformin og/eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/eller tiazolidindion beholdes
uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose for å
justere semaglutiddosen er ikke nødvendig. Egenmåling av blodglukose er nødvendig for å justere dosen av sulfonylurea og insulin, spesielt når semaglutidbehandling startes opp og insulin reduseres. En trinnvis tilnærming til
dosereduksjon av insulin anbefales. Glemt dose: Injiseres så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal glemt dose utelates, og neste dose injiseres på den opprinnelige planlagte dagen.
I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset
erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre:
Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom preparatet ikke fremstår som klart og fargeløst eller nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person.
Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler opptil en lengde på 8 mm og er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 4 stk. er inkludert
i hver pakning. Injeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt injeksjonsnål. Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkasje av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet:
Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter. Administrering: Gis 1 gang pr. uke når som helst i løpet av dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller
overarmen. Injeksjonsstedet kan endres uten å justere dosen. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Dagen for ukentlig administrering kan om nødvendig endres så lenge tiden mellom de 2 dosene er minst 3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag
er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke fortsettes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose.
Semaglutid er ikke et erstatningspreparat for insulin. Diabetisk ketoacidose er rapportert hos insulinavhengige pasienter etter rask seponering eller dosereduksjon av insulin når behandling med GLP-1-reseptoragonist ble startet. Ingen
erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved
nedsatt nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe som kan gi svekket nyrefunksjon. Akutt pankreatitt er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. Ved
mistanke om pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreftes, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for
hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehandling initieres. Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er det sett økt risiko for å utvikle
komplikasjoner av diabetisk retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. kliniske retningslinjer. Rask forbedring av
glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke utelukkes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk
av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. Interaksjoner: For
utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker magetømming og kan potensielt påvirke absorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med
forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever hurtig gastrointestinal absorpsjon. Ved oppstart av semaglutid hos pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming
og fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang halveringstid skal
semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk hos rotte. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke
prevensjon. Effekten på fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten hos hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i brunstperiodens lengde og en liten reduksjon i antall eggløsninger ved doser forbundet
med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, som generelt er milde eller moderate i alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Stoffskifte/ernæring:
Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller sulfonylurea. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal distensjon, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, magesmerte, oppkast, raping.
Generelle: Fatigue. Lever/galle: Gallestein. Nevrologiske: Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, nedsatt appetitt. Undersøkelser: Vekttap, økt amylase, økt lipase. Øye:
Komplikasjoner av diabetesretinopati. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Akutt pankreatitt. Generelle: Reaksjon på injeksjonsstedet. Hjerte: Økt hjerterytme. Nevrologiske: Dysgeusi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000):
Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Overdosering/Forgiftning: Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle pasientene ble restituert uten
komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn og symptomer. En lengre periode med observasjon og behandling for disse symptomene kan være nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid
på ca. 1 uke. Se Giftinformasjonens anbefalinger A10B J06 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% sekvenshomologi for
hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-reseptoragonist med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. Hovedmekanismen bak forlenget effekt er binding til
albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal clearance og beskyttelse mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot nedbrytning av DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose på en glukoseavhengig
måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når blodglukosen er høy. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige postprandiale fasen. Ved hypoglykemi
reduserer semaglutid insulinutskillelse, og svekker ikke glukagonutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid reduserer kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak,
som involverer en generelt redusert appetitt og reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere informasjon.
Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. Steady state nås etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 1 uke. Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen
i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved proteolytisk spalting av peptidkjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase
(NEP) antas å være involvert i metabolismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke fryses, og skal
ikke brukes dersom preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt
i bruk: 6 uker. Pakninger og priser: 0,25 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 0,5 mg: 1,5 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml1 (ferdigfylt penn) kr 1161,40.
Refusjon: 1 A10B J06_1 Semaglutid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose av
disse legemidlene
Refusjonskode:
ICPC
Vilkår nr
ICD
Vilkår nr
T90
Diabetes type 2
232
E11
Diabetes mellitus type 2
232
Vilkår: (232) Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 22.04.2020 Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 27.03.2020 Pris per september 2020

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

1 GANG PER UKE

semaglutid injeksjon

Ozempic® er et registrert varemerke tilhørerende Novo Nordisk A/S. NO20OZM00012 September 2020

Refusjonskode:
ICPC
T90

OZEMPIC

®

(semaglutid) –

ukentlig GLP-1-analog

1

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*

STØRRE
HBA1C-REDUKSJON3*†

STØRRE
VEKTREDUKSJON3*†#
‡

13-20 mmol/mol (1,2-1,8%)

3,5-6,5 KG

‡

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

#

REDUKSJON I ALVORLIGE
KARDIOVASKULÆRE
HENDELSER3**†
26% RRR
##

**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 noninferiority, p=0,02 for superiority, testing for overlegenhet var ikke
forhåndsdefinert) 26% relativ og 2,3% absolutt risikoreduksjon.4

Ozempic® er ikke indisert for vekttap

Relativ risikoreduksjon
* Behandling med Ozempic® viste vedvarende, statistisk overlegen og klinisk relevant reduksjon i HbA1c og kroppsvekt i opptil 2 år sammenlignet med placebo og behandling med
Januvia®, Lantus®, Trulicity® og Bydureon®.3
†
Ozempic® vedlikeholdsdose 0,5 og 1 mg. Dosen kan økes til 1 mg én gang per uke for å bedre den glykemiske kontrollen ytterligere.1
‡
Intervallene viser gjennomsnittsverdier fra ulike studier.3
##

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

hvis pasienten i større grad får muligheten
til å kontrollere sin egen helsetilstand
og ta enkle prøver hjemme?
Ideen er absolutt ikke ny. Allerede i 2015 ønsket og prøvde avdelingssjef Andreas
Stensvold i Sykehuset Østfold ut digital hjemmeoppfølging for kreftpasienter som forebyggende
helsetjeneste. Da var det ikke så mange løsninger på markedet, og Sykehuset Østfold inviterte
derfor næringslivet til å inngå innovasjonspartnerskap gjennom prosjektet «Nyskapende
pasientforløp» i oktober 2017.

H

Sommer-Mathiesen (kommunikasjonsavdelingen Sykehuset Østfold)
›› Av Andreas Stensvold, Cecilie
og Ingunn Olsen (innovasjonssjef/prosjektleder Nyskapende pasientforløp)

ensikten med prosjektet var å
utvikle, teste og ta i bruk en
digital tjeneste for hjemmeoppfølging
som en integrert del av pasientforløpet.
Nå planlegges det for klinisk utprøving
i november.
-Dette gjør vi for at pasientene skal
få det bedre, det er til pasientens beste,
sier Stensvold.

Aktive pasienter

Kreftpasienter er valgt som «case», og
løsningen skal testes ut på kreftpasienter
i første omgang. Pasientene kan fylle ut
digitale skjemaer om livskvalitet og
bivirkninger, utføre målinger som for
eksempel vekt og temperatur, samt
kommunisere med sykehuset gjennom
meldinger og video. Sykehuset kan
også få varslinger dersom en pasient
har målinger som er over eller under
terskelverdier som settes for den
enkelte pasient.
-Pasienter kan gjøre veldig mye selv,
og mange ønsker å få vite hva de kan
bidra med, sier Stensvold. Han er ikke
i tvil om at det er mye å hente på å gi
pasientene større mulighet til å være
aktive og deltakende i behandlingen.
Det gjelder ikke bare kreftpasienter,
men også pasienter i psykiatri og en
rekke andre med kronisk sykdom.
-Når pasientene kommer til sykehuset, får vi ofte kun et øyeblikksbilde
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Andreas Stensvold (avdelingssjef kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold) og Elisabet Holm
(seksjonsleder kreftpoliklinikken ved Sykehuset Østfold)

der og da. Det er ikke alltid til det beste.
Pasientene er mer hjemme enn på
sykehus. De kan ha store endringer i
helsetilstanden, og jeg som lege vil ha
mye større nytte av et totalbilde med
mer informasjon om hvordan det
egentlig går med pasienten, sier han.
Det finnes nok av eksempler både på at
pasienter tar seg sammen, sminker seg,
og ikke får frem hvordan det egentlig
står til, i løpet av det korte møtet med
legen.
-Hva om jeg i forkant av timen hadde
høstet informasjon hjemmefra, og sett
via pasientens egen registrering at han
eller hun hadde gått ned 10 prosent i
vekt? Eller at pasienten har registrert
god eller dårlig livskvalitet? Det sparer

oss for å gå gjennom en del ting, og
bidrar til at jeg i større grad kan ta tak i
det som er viktig for pasienten. Jeg
som lege får rett og slett muligheten til
å bruke ressursene på en annen måte,
som jo er til pasientens beste. Noen
trenger kanskje ikke like hyppig oppfølging når de følges opp hjemmefra,
og da kan jeg kanskje bruke mer tid på
de som ikke har de samme ressursene.
Vinn-vinn situasjon

Stensvold mener egenoppfølging fra
pasienten også gjør legene i stand til å
oppdage forverring tidligere, og dermed iverksette tiltak.
-Vi kan se trender og ta tak i ting før
det går så langt at de kanskje må legges

Foto: ©Glebstock - stock.adobe.com
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inn i sykehuset. I tillegg vil pasientene
få økt forståelse for og innsikt i egen
tilstand, og vil derfor lettere kunne
bidra til å gjøre gode valg for seg selv.
De kommende årene vil et økt antall
pasienter og eldre med behov for helsetjenester samtidig som det er reduksjon
i tilgang på helsepersonell, legge et økt
press på helse- og omsorgstjenesten.
-Ved hjelp av teknologiske løsninger
kan vi frigjøre kapasitet og plass, sier
Stensvold.
Viktig med hjemmeoppfølging

Koronautbruddet har helt klart ført til
ekstra belastning for kreftpasienter og
kronisk syke. Kreftavdelingen i Sykehuset Østfold har i denne perioden
åpnet for økt bruk av «hjemmeopp
følging» for å skjerme pasienter og
forhindre smitte. I tillegg til tett samarbeid med hjemmesykepleien og sykehjemmene i kommunen, har sykehuset
økt bruken av telefon- og videokonsultasjon. Digitale løsninger for hjemmeoppfølging av pasienter har blitt viktig
ere enn noen gang, og behovet for
slike tjenester som utvikles i «Ny
skapende pasientforløp» har blitt
aktualisert.
-Ved å bruke teknologi kan vi løse og
redusere mange av dagens utfordringer.
Det er viktig at det er trygge løsninger,
samtidig som det er enkelt. Jeg ønsker

ikke verktøy som krever at medarbeidere
må gå på kurs, løsningen bør være enkel
og logisk bygd opp både for pasienter,
sykepleiere og leger.
Stensvold tror det å få pasienter til å
ta mer ansvar selv og følges opp hjemme,
kan by på utfordringer.
-Den digitale tjenesten må være sømløs og trygg. En forutsetning for å lykkes
er at dette er integrert i de systemene
klinikerne bruker og at det oppleves
trygt for både pasienter og klinikerne.
Av og til må leger ut av komfortsonen
og det vil kanskje kreve mer i starten,
men jeg har tro på at vi vil tjene på det
og at det i lengden vil komme legene til
gode. Når store pasientgrupper med
kreft, KOLS, hjerteproblemer og andre
kroniske sykdommer blir lært opp og
føler seg involvert i egen oppfølging,
vil de trygges – og det er utrolig hvor
mye de klarer selv, sier Stensvold.
Digital hjemmeoppfølging kan gi store
gevinster så vel for helsetjenesten som
pasientene. I tillegg til å utvikle og tilby
en tjeneste for digital hjemmeoppfølg
ing, tester Sykehuset Østfold også ut
mulighetene for å la pasienter selv ta
blodprøver hjemme med overføring av
resultatene til sykehuset.
-Dersom kreftpasienter for eksempel
også kunne ta diff.telling hjemme, ville
man virkelig fullutnyttet potensialet
for hjemmeoppfølging. •

• I prosjektet «Nyskapende pasientforløp» har Sykehuset Østfold
gått sammen med Innovasjon
Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet for å
invitere private leverandører til
å inngå innovasjonspartnerskap,
for å utvikle fremtidsrettede
løsninger og tjenester som
muliggjør trygg og god hjemmeoppfølging for kreftpasienter.
Noen løsninger finnes på
markedet fra før, men disse er
ikke integrert med sykehusenes
kliniske systemer, noe som ofte
medfører at de ikke fremstår
som brukervennlige, men
heller stjeler tid.
• Prosjektet startet i oktober 2017
og går til høsten 2021
• Første kliniske utprøving
gjennomføres i november 2020.
I konkurranse med både nasjonale
og internasjonale selskaper ble til
slutt Diffia AS valgt, som sammen
med Sykehuset Østfold, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF og
Fredrikstad kommune skal utvikle
en digital tjeneste for hjemmeoppfølging, Nimble Homewards.
Nimble Homewards består av
blant annet:
• Tilpasset informasjon til
pasienter før, under og etter
kreftbehandling
• Digitale skjemaer for
symptomkartlegging
• Selvregistrering av målinger
• Registrering av sensor
informasjon hjemme
• Varsling ved forverring av
pasientens tilstand
• Sømløs kommunikasjon mellom
sykehus og pasient, og deretter
primærhelsetjenesten
• Integrert løsning mot DIPS
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Forskning er ikke
bare en lovpålagt oppgave,

men også nødvendig for å sikre gode fagmiljø
og høy kvalitet i pasientbehandlingen
Gjennom forskning blir vi dyktigere til å diagnostisere og behandle
pasienter. Vi blir også flinkere til å vurdere medisinske nyvinninger kritisk.
Forskning gjør at vi tilegner oss mer kunnskap som vi kan formidle
til kolleger, pasienter/brukere og andre.

››

Av Lindy Jarosch-von Schweder,
styremedlem Of, konserntillitsvalgt for Akademikerne, Helse Midt-Norge RHF

D

et at et fagmiljø driver forskning
øker kvaliteten på all behandling
i enheten; forskningsaktivitet gjør at
man skjerper seg og får en kultur for å
holde seg oppdatert. I tillegg er det en
lovpålagt oppgave ( jfr. Spesialisthelsetjenestelovens § 3-8 og helseforetakslovens §§ 1 og 2).
Strategi for forskning

For å legge til rette for forskning i
klinikken, kreves langsiktige mål og
en god og gjennomtenkt strategi som
omsettes til handling. Det må bygges
kultur og det må avsettes ressurser.
Helse Midt-Norge (HMN) har en
strategi for forskning som et grunnlag
for planlegging og organisering på et
overordnet nivå. Her står: «Alle sykehusene skal ha forskningsaktiviteter
innenfor rammen av kliniske problemstillinger, forskning som er relevant
for styrking av klinisk praksis, befolkningens helsetilstand (epidemiologi)
og helsetjenester. St. Olavs Hospital
HF har i tillegg et særskilt ansvar for
grunnforskning, translasjonsforskning,
teknologisk avansert forskning, samt
forskerutdanning og etablering av
nettverkssamarbeid i regionen.»
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Jeg har intervjuet to forskere, Wibeke
Stuen Leira, overlege ved Ålesund
sykehus i Helse Møre og Romsdal og
Siri Ann Nyrnes, overlege ved St. Olavs
Hospital, om kombinasjonen forskning
og klinikk. Jeg har også forespurt
administrerende direktør ved Helse
Nord-Trøndelag Tor Åm, samt regional
bruker-representant i HMN Snorre
Ness om deres betraktninger knyttet til
forskning. I tillegg har jeg snakket med
professor og overlege Solveig Klæbo
Reitan som leder en integrert forskningsavdeling ved St. Olavs hospital og
NTNU.
I strategien til HMN er flere gode
tiltak som er nødvendig for å øke
forskningen skissert. Det er brukermedvirkning, ressurser, infrastruktur,
forskningskultur og samarbeid.
Brukermedvirkning

Når det gjelder brukermedvirkning,
skal brukere både involveres, få opp
læring, delta i nyttevurdering av prosjektsøknader, samt også vurdere
brukermedvirkning i selve forskningen.
Regional brukerrepresentant Snorre
Ness er fornøyd med utviklingen og
sier at i HMN er det brukerrepresentant både i Regionalt forskningsutvalg

og Samarbeidsorganet. Det er etter
hvert også kommet på plass akseptabel
brukermedvirkning og brukerrepresentasjon ved behandling av søknader
til forskningsprosjekter både i Samarbeidsorganet og i andre søknader i
helseforetakene i HMN. Men, dette
er krevende, sier han. På brukerkonferansen i 2019 ble det konkludert med
at det må legges bedre til rette for
brukermedvirkning og brukerdeltakelse
i helseforskning og helsetjenesteforsk
ning. For å få dette til må det legges
bedre til rette for opplæring av både
brukerrepresentanter og forskere. En
del av denne opplæringen må skje felles
mellom forskere, brukerrepresentanter
og administrasjoner som jobber med
utlysning og administrering av forsk
ningsprosjekter. Andre steder i landet
har dette kommet på plass, men ikke i
HMN. Når det gjelder brukerdeltakelse
i konkrete forskningsprosjekter så har
regionalt brukerutvalg lite erfaring fra
dette. De forskjellige kreftforeningene
og foreninger innen psykisk helse har
etter det jeg vet størst erfaringer på
dette området. Forespørsel og direkte
deltakelse i prosjekter går ofte dirkete
til de aktuelle organisasjonene og det
er sjelden at brukerutvalgene får slike
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Forskning i praksis krever
struktur og kultur

Snorre Ness

henvendelser. Ofte blir personer også
«plukket ut» til å delta i prosjekter
og det kan være greit, da er det ikke
brukerrepresentasjon, men deltakelse
uten at vedkommende representerer
en organisasjon, sier han.
Pasientnær forskning.
Et prioritert område.

Det er flere gode satsningsområder,
men øverst på prioriteringslisten
står «klinisk relevant og pasientnær
forskning». Pasientnær forskning
innebærer at man videreutvikler og
forbedrer tjenestetilbudet ved hjelp
av forskning. Denne forskningen må
ta utgangspunkt i problemstillinger
fra klinikken og drives som en del av
klinisk virksomhet.
Pasientnær forskning er ikke bare
viktig for at vi skal kunne bli flinkere
til å vurdere effekten av nye tekno
logiske nyvinninger eller kjente behandlingsmetoder, det gjør det også
lettere å implementere forsknings
resultatene i etterkant. For dette er et
område som vi må blir bedre på, altså
å omsette kunnskapen i praksis. I dag
kan det ta flere år før kjent vitenskap
faktisk anvendes!

Hvis en kliniker ønsker å starte med
forskning i klinikken, er det ikke uten
utfordringer. Noen er godt illustrert
ved de to intervjuene. Det skyldes ikke
kun ventelister, fristbrudd eller full
poliklinikk. Forskning krever en
etablert struktur og kultur.
Det må være praktisk mulig å starte
forskningsprosjekt i arbeidstiden.
Ledelsen må anerkjenne forskning og
planlegge for det i sine budsjett slik
at det ikke blir en salderingspost for
klinisk drift. Å avsette midler årlig til
små og store prosjekt er derfor nyttig.
Det er ulike måter å legge til rette for
forskning på. Ledere kan planlegge for
frikjøp av klinikertid eller kombinere
klinikk og forskningsstillinger som hos
de to forskere jeg har intervjuet. Noen
har også erfaring med dobbeltkompetanse-stilling som innebærer å få
spesialist- og doktorgradskompetanse
parallelt, noe som er en glimrende
måte å rekruttere til forskning på.
Det må altså være strukturer som
gjør det praktisk mulig å forske, slik
at det ikke blir en fritidsaktivitet. En
annen utfordring som vi ser, er at leger
(og andre) med ferdig PhD ikke alltid
fortsetter med forskning. Det kan selvsagt være mange grunner til det, men
det kan skyldes manglende strategisk
planlegging hos ledelsen. Ledere må
ikke bare legge til rette for at ansatte
tar en PhD, men vel så mye bruker sin
PhD kompetanse i klinikken i etterkant.
Ettersom forskningsverdenen er så
kompleks, trengs et sted å henvende
seg til, f. eks. for forskningskurs, hjelp
til å finne oversikt over mulige prosjekter å koble seg på eller veiledning
til hvordan man selv starter. Det er også
bra å få hjelp til å finne forsker-venner
som bidrar til å skape egne akademiske
nettverk. Slik kan lokale, regionale,
nasjonale og internasjonale prosjekt
bli etablert og kunnskap utvekslet.
Avdeling for forskning og utvikling
ved divisjon psykisk helsevern, St.
Olavs hospital kan tjene som eksempel.
Her er utstrakt forskningsaktivitet og
veiledning.

Intervju med
Siri Ann Nyrnes

Siri Ann Nyrnes

Siri Ann Nyrnes, overlege i barne
kardiologi ved St. Olavs hospital, barn
og ungdomsklinikken og forsker ved
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), NTNU har en 50/50
stilling. Dette innebærer at hun jobber
50% med klinikk på St. Olav og 50%
med forsking ved NTNU.
Hvordan opplever denne kombinerte
stillingen, både fordeler og ulemper?
Siri Ann sier at hun trives godt med å
jobbe på denne måten. Samtidig kan
det være utfordrende å få tiden til å
strekke til, pga. mye trykk i klinisk
drift. Også trykket i forskningsdelen
av stillingen har økt. Det var lettere å
ha en delt stilling som PhD-student
for da hadde hun kun et prosjekt.
Det var oversiktlig og hun hadde kun
ansvar for seg selv. Nå som hun leder
forskningsprosjektene er det mer
travelt og ansvaret er større. Samtidig
har det bidratt til større interesse for
faget og hun er blitt litt hekta på
prosjektene fordi de er så spennende.
Hun sier at hun føler at hun skulle
gjort en bedre jobb over alt, både i
klinikken og i forskningen og på
hjemmebane. Fordi man ikke føler
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man har nok tid noen steder, velger
noen å gå tilbake til enten full klinikk
eller full forskning. Dette er noe Siri
Ann selv har tenkt på.
At kombinasjonen er selvvalgt gjør at
det er lettere å akseptere utfordringene og tidspresset. Døgnet har for få
timer for to store og ansvarstunge
stillinger. At hun har mange jern i ilden
og har det travelt, er forståelig. Ikke
bare er hun en engasjert overlege på
barneklinikken, hun leder også
to store forskningsprosjekter, og er
hovedveileder for 4 PhD-kandidater!
En slik todeling har allikevel en rekke fordeler. Det er i grunn en
vinn-vinn-situasjon. Her får hun sett
begge «verdener» og koblet de to
sammen, klinisk forskning handler
mye om akkurat dette.
Først og fremst opprettholder
hun kliniske ferdigheter samtidig som
hun får muligheten til å forske.
Dessuten er det lettere å komme på
nye ideer til forskingsprosjekter når
hun er aktiv i klinikken. Å være i klinikk gjør det egentlig lettere å drive
klinisk forskning. Egne forskningsdager gir fleksibilitet,
noe som mangler i klinikken. Å ha rom
til å tenke gjør at hun også blir mer
kreativ. Når du forsker, kommer du i
kontakt med andre med samme interesser. Selv har hun en gruppe innen
ultralydmiljø som hun trives godt
sammen med. Det er viktig å ha et
akademisk miljø, sier hun.
Ulemper er at man aldri er fri, det er
alltid en deadline, alltid prosjekter å
fullføre og alltid noe eller noen å følge
opp. Uansett, jeg føler at jeg utvikler
meg, sier hun. Jeg leser og studere mer
og det kommer også klinikken til gode.
Hun mener at forskning er noe hun har
bruk for i klinikken og som gjør henne
til en bedre lege. Det fører forhåpentligvis til en høyere faglig kvalitet i det
daglige arbeidet, sier hun.
Kunne noe ha vært bedre organisert
eller tilrettelagt?
Jeg skulle ønske det var bedre integrering mellom forsking og klinikk, der
forskning blir likehøyt verdsatt som
produksjon i klinisk arbeid og at denne
todelingen oppleves som en helhet.
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«Det er jo viktig å få forskning ut til pasientene.
Resultatene må implementeres og ikke ligge
i en skrivebordsskuff, sier hun. Forskning
skal være nytt og nyttig»
Dette kan gjøres på ulike måter, som
for eksempel ha litt mer tid pr pasient.
Da er det enklere å inkludere pasienter.
Pasienter setter også ofte pris på dette,
og er generelt veldig positive til å bidra
i forskning. Å forholde seg til en arbeidsgiver og ha en lønn ville også
gjøre det mer oversiktlig. Egentlig
burde forskning være en naturlig del
av sykehusarbeidet, sier hun. Hun
viser til hennes internasjonale samarbeid med et sykehus Toronto (SickKids
Hospital). De har forskning som en
integrert del av klinikken. En stor
andel av pasientene som kommer, det
være seg poliklinikk eller innleggelse,
deltar i et eller annet forskningsprosjekt. Det er satt av betydelig mer tid til
pasientene i poliklinikk. Likeså blir alle
leger involvert i ulike prosjekt som del
av jobben. Der er det etablert en tydelig
kultur for forskning. Det er noe vi burde
etterstrebe også hos oss. En bedre
integrering ville også lette praktiske
forhold som lønn og arbeidsoppgaver.
Ettersom det er forskjellige arbeids
givere, blir det ulike lønnsutbetalinger
og behovet for stillingsprosent varierer,
men det er mye styr å endre frem og
tilbake. Dette hadde vært lettere om all
lønn ble utbetalt fra samme lønnslipp
og forskning integrert.
Hva tenker du at ledere kan gjøre?
Selv om det er en lovpålagt oppgave,
kan det oppleves krevende for lederne å
legge til rette for forskning i vanlig
arbeidstid og med interne midler, fordi
det er stramme budsjett, og legene
trengs i daglig drift og øyeblikkelig
hjelp. Det er allikevel en viktig prioritering av lederne at de verdsetter og planlegger for forskning i klinikken. Dette
hindrer også at forskere og klinikere
ikke står mot hverandre, men sammen.
Selv er hun fornøyd med at lederen
hennes har lagt til rette for forskning og
muligheten for delt stilling. Hun har fått

permisjon fra klinisk stilling og opplever velvillighet, også vedrørende samarbeidet med Toronto som innebærer noe
reising/fravær. Dette samarbeidets er
også nyttig for klinikken fordi hun tar
kunnskap med tilbake til sykehuset og
klinikken. Hun mener flere ledere bør
legge til rette for forskning.
Hva tenker du om veien videre?
Forskning kan føre til innovasjon,
og det er motiverende at det man har
forsket på kan komme pasientene til
gode. Siri Ann har jobbet med et spennende innovasjonsprosjekt, Neo
Doppler, som er en oppfinnelse som
kan monitorere hjernens blodstrøm
over tid ved hjelp av ultralyd. For å
sikre at pasienter får nytte av dette er
det også viktig med kommersialisering.
Siri Ann har med god støtte vært med
å stifte firma som er resultat av forsk
ningen. Det er imponerende. Her er
en link til firmaets nettsider: https://
cimonmedical.com/neodoppler/
Å gå fra forskning til innovasjon
krever en modning og det er ikke like
lett å kommersialisere egen forskning,
sier hun. Kan hende det heller ikke er
like akseptert i legekretser som hos for
eksempel ingeniører der det har vært
en bedre tradisjon for å få til dette. Jeg
tror dette er noe som er i ferd med å
endre seg, da innovasjon er et tema
som St. Olavs hospital virkelig har satt
på dagsordenen, sier hun.
Det er jo viktig å få forskning ut til
pasientene. Resultatene må implementeres og ikke ligge i en skrivebordsskuff, sier hun. Forskning skal være
nytt og nyttig.
Skal vi lykkes slik som Siri Ann, er
det viktig at klinikerne fortsetter å
skape forskningsresultater, interessere
seg for samarbeid og kommersialisering av produktinnovasjon basert på
forskningsresultater.
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Intervju med Wibeke Stuen Leira
Wibeke begynte som PhD-kandidat i
delt stilling som innebar 75% forsking
og 25% klinikk ved Ålesund sjukehus,
Helse Møre og Romsdal HF. Ordningen
var at hun var ansatt 100 % ved Ålesund
sykehus, men at lønnen som omfattet
forskningen var stimuleringsmidler fra
HMN i et spesielt prosjekt for rus/
psykiatri. Etter at PhD-tiden gikk ut,
gikk hun over i 100 % stilling som
overlege ved Gruppebehandlings
teamet.
Hvordan opplever denne kombinerte
stillingen, både fordeler og ulemper?
Det som er positivt med å forske sam
tidig som en jobber klinisk er at man
får et avbrekk fra den kliniske hver
dagen og kan fordype seg i et fagfelt.
Ulempen med å ha to baller i luften
er at man hele tiden må skifte mellom
det ene og det andre, og det kan være
vanskelig å holde kontinuiteten i
forskningen. Man må være streng med
å holde forsknings-dagen fri, fordi
klinikken lett kan spise opp tiden ved at
det dukker opp akutte problemstillinger.
Hennes inntrykk er at ved å forske
lokalt så styrer du prosjektet mer selv,
mens man på de større universitetene er
del av en forskningsgruppe. Men dette
er både på godt og vondt, sier hun.
Noen ganger føler hun seg alene og blir

stående fast. Da er det viktig med god
veiledning, en ordning hun er fornøyd
med. Jeg har vært så heldig å ha hovedveileder lokalt, som har vært lett tilgjengelig, sier hun. I og med han ble
pensjonert, har jeg nå fått hovedveileder i Trondheim, og det synes hun også
fungerer bra. Sammen med veileder blir
de fleste problemstillinger oppklart via
Skype. Hun kan likevel noen ganger
savne et forskningsmiljø. Det er vanskelig
å få til et forskningsmiljø lokalt, fordi vi
sitter spredt og tilhører ulike klinikker.
Kunne noe ha vært bedre organisert
eller tilrettelagt?
I den kliniske stillingen, har jeg ikke
avsatt tid til forskning. Ledelsen har
vært velvillige til at jeg får avsatt en
dag i uken til forskning, der jeg bruker
av utdanningspermisjonen min. Når
det er tid for sammenskriving av PhD
avhandlingen, er tanken at jeg skal
søke FoU lokalt om frikjøp fra klinisk
stilling. Tror det er vanlig å få 4 uker
til dette, sier hun.
Det meste av PhD programmet er
lokalisert til Trondheim. Det er lærerikt og inspirerende å delta på kursene
og møte andre forskere. Det krever
imidlertid en del reising og dessuten
er det kostbart. Det at jeg var ansatt
ved Ålesund sykehus, lønnet med sti-

Wibeke Stuen Leira

muleringsmidler fra HMN og student
ved NTNU bød også på en del problemer vedrørende min tilhørighet. Jeg
var ikke helt forberedt på de datatekniske problemene, da jeg ikke kunne
logge meg på NTNU fra maskinen i
Ålesund, og brukte en del tid på det.
Denne løsningen har endret seg nå og
er ikke like vanskelig. Selv om det til
tider har vært frustrerende, så føler
jeg at jeg har lært veldig mye, og fulgt
mitt eget prosjekt i alle ledd.
Hva tenker du om veien videre?
Veldig usikker, men i så fall blir det noe
fra det jeg har samlet inn, da det er mye
data som ikke er sett på enda. Og muligens
prosjekt via Gruppebehandlingsteamet og
Personlighetsnettverket som er knyttet
til Ullevål. Men har mer enn nok med å
ferdigstille artiklene nå, sier hun.

Professor Solveig Klæbo Reitan
Avdelingen ledes av professor og overlege Solveig Klæbo Reitan. Hun jobber 50% ved St.
Olav og 50% ved NTNU. Denne delingen med stilling begge steder er et strategisk tiltak for
bedre integrering mellom sykehus og universitet. Her er utstrakt nettverk og avdelingen er
tilknyttet flere enheter for forskning på universitet og sykehus. Hun sier at her kan klinikere
ta kontakt for både råd, veiledning og hjelp til å komme i gang med forskningen. Enheten
fasiliterer også forskningsnettverk og kan være en base for f orskere. For at ansatte i klinikken
skal fatte interesse for forskning, må det også finnes en kultur for forskning og ledere må
tydeliggjøre at dette er ønsket aktivitet på linje med pasientbehandling.
Å fremme en kultur for forskning og kompetanseutvikling er et langsiktig, ressurskrevende
Solveig Klæbo Reitan
og omfattende arbeid, men det er sentralt for å lykkes. Der forskning meritteres, der mange
ansatte tar del i et prosjekt enten som forsker eller som støtte i prosjektene, styrkes kompetansen til de ansatte og pasientene får generelt bedre behandling. Forskningsintensive avdelinger implementerer
også ny kunnskap raskere! Det er viktig at ledere løfter frem forskning og forskere i klinikken, sier hun.
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Direktør Tor Åm sine betraktninger
rundt forskning i Helse Nord-Trøndelag
Han trekker fram at forskning er en
lovpålagt oppgave for spesialisthelsetjenesten – også for små lokalsykehus.
For oss i Helse Nord-Trøndelag er
forskning og forskningskompetanse et
satsingsområde som skal bidra til
kunnskapsbasert praksis, bedre pasientbehandling og kvalitet i tjenestene.
En kultur for forskning og et godt
støtteapparat for forskning er også
viktig i rekrutteringen - både for å
beholde kompetanse og tiltrekke oss
ny kompetanse.
Vi har mange ansatte som deler sin
arbeidshverdag mellom klinisk praksis
og forskning. Jeg opplever dette som
svært positivt for Helseforetaket. De
fleste av våre forskere er knyttet opp
mot NTNU gjennom stipendiatstill
inger, post doc-stillinger, professor
II-stillinger og førsteamanuensis
stillinger. Da NTNU startet opp med
et desentralisert medisinstudietilbud
hos oss i Helse Nord-Trøndelag fikk
vi flere kombinertstillinger som førsteamanuensis eller professor.
Helse Nord-Trøndelag har mye
forskning sett i forhold til at vi er et

Tor Åm

relativt lite helseforetak. Vi ønsker å
styrke den kliniske pasientnære
forskningen. Nå i høst starter vi derfor
å bygge opp en klinisk forskningspost
inklusive en forskningsbiobank, med
midler fra Helse Midt-Norge. Dette vil

bli en del av den regionale forskningsinfrastrukturen.
De kommende årene vil befolkningens sammensetning og behov endres,
det vil komme tydeligere krav til dokumentert kvalitet, ansatte vil bli en
knapphetsfaktor og økonomien vil bli
en større utfordring enn i dag.
Disse utfordringene vil hver for seg,
og samlet, generere store endrings
behov i helsetjenesten. Det er derfor
viktig at utvikling, forskning og innovasjon brukes som instrumenter for å
kunne møte disse utfordringene. Innovasjon er foreløpig ikke en lovpålagt
oppgave på samme måte som forskning
og utdanning. I Helse Nord-Trøndelag
har vi i flere år jobbet systematisk med
produktinnovasjon i et samarbeid med
eksterne innovasjonsaktører. Framover
vil vi også satse betydelig på tjenesteinnovasjon spesielt knyttet til å ta i
bruk vårt kommende nye journalsystem Helseplattformen som vil endre
måten vi jobber på innenfor mange
områder, sier han.

Til slutt…
Forskning er altså viktig fordi det gjør oss mer kunnskapsrike, bidrar til økt samarbeid på tvers av fag, avdelinger,
sykehus, tjenester og øker sjansen for gode internasjonale forbindelser. Å sørge for at forskning er en integrert del av
den kliniske hverdagen synes allikevel ikke lett, men det er mulig å få til, så lenge sykehusledelsen planlegger for det.
Takk for at det finnes både ledere som verdsetter forskning og ansatte som er villige til å stå i en skvis over lengere tid
for å skape ny vitenskap. Takk til alle pasienter som lar seg forske på og som samtidig bidrar i utviklingen av nye prosjekt! Det er fortsatt mange områder som kan forbedres, men slik er det med all helsetjeneste, vi må kontinuerlig forbedre oss og så lenge viljen er der, vil vi evne å få det til. •
Lindy Jarosch-von Schweder
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Hemmere og fremmere
for innovasjon i helsetjenesten
Samfunnet står overfor store utfordringer i årene som
kommer ifølge Perspektivmeldingen 2017 (regeringen.no).
Vi hører om at vi blir flere innbyggere og gjennomsnittsalder
øker, særlig i distriktene, og ansatte i helsetjenesten blir
en knapphetsfaktor.
Schweder, styremedlem Of, konserntillitsvalgt for Akademikerne, Helse Midt-Norge RHF
›› Av LindyogJarosch-von
Siri Ann Mauseth, overlege og leder for Regionalt senter for helsetjenesteutvikling, St. Olavs hospital.
Begge masterstudenter for innovasjon og endringsledelse, NTNU

S

amtidig rapporteres det om fristbrudd, lange ventelister og høy
beleggsprosent i sykehus og en betydelig økning i antall henvisninger. Den
kraftige økningen av antall pasienter
blir påpekt bl.a. i den regionale ut
viklingsplanen til Helse Midt-Norge
RHF (HMN) og utviklingsplanen til
St. Olavs Hospital HF. Bare ved St. Olavs
hospital vil det være behov for 400
flere sykehussenger i 2035, forutsatt
videreføring av dagens helsetjeneste.
Med dette som bakteppe er det
bred enighet om at innovasjon i helsesektoren er viktig og nødvendig.
Dette har også ført til tydelige politiske
føringer i oppdragsdokumentene gitt
til de regionale helseforetakene fra
helseministeren. Innovasjon er ikke en
lovpålagt oppgave i helsetjenesten på
samme måte som forskning og utdanning, men inngår som en del av Helseog omsorgsdepartementets (HOD)
forskningsstrategi fra 2006 og har
sammen med forskning vært en del av
oppdragsdokumentene til de regionale
helseforetakene siden 2007.
Økonomiske virkemidler for å fremme
innovasjon i helsetjenesten er et satsningsområde. Et eksempel er innovasjonsmidler til prosjekter som er
finansiert av de regionale helsefore
takene. Men økonomiske virkemidler
alene hjelper lite. For å lykkes med
innovasjon er det sentralt at ledere
forstår hva som fremmer og hemmer
innovasjon.

«Innovasjon stammer fra det latinske «innovare»
som betyr «å lage noe nytt». Begrepet handler i
hovedsak om å finne på noe nytt som skaper verdi»
Hva er innovasjon?

Innovasjon stammer fra det latinske
«innovare» som betyr «å lage noe
nytt». Begrepet handler i hovedsak om
å finne på noe nytt som skaper verdi.
Scumpeter, innovasjonsbegrepets far,
trakk fram i «Theory of Economic
Development» både betydningen av
teknologi og organisering når det
gjelder økonomisk innovasjon. Til
svarende Schumpeter, handler også
Stortingsmelding nr. 7 om å skape
økonomiske verdier. «En ny vare, en
ny tjeneste, en ny produksjonsprosess,
anvendelse eller organisasjonsform
som er lansert i markedet eller tatt i
bruk i produksjonen for å skape øko
nomisk verdier».
Det er vanlig å skille mellom inkrementell og radikal innovasjon. Det
handler om hvor stor forandring innovasjonen utgjør. Radikal innovasjon
er den mest omfattende formen for
innovasjon hvor for eksempel et helt
nytt produkt eller ny arbeidsmåte blir
utviklet. Overgangen fra åpen kirurgi
til laparoskopisk kirurgi (kikkehulls
kirurgi) er et eksempel på radikal
innovasjon. Inkrementell innovasjon

er derimot små forandringer og for
bedringer av produkter eller tjenester
som vi allerede har, f.eks. å lage nye og
forbedrede prosedyrer og metoder i
sykehuset.
Innovasjon kategoriseres ofte som
produkt- eller tjenesteinnovasjon.
Majoriteten av innovasjoner i helse
vesenet er inkrementelle og av typen
tjenesteinnovasjon. Tjenesteinnovasjon
har nettopp det å forbedre tjenesten og
måten vi arbeider på som det sentrale
som skal komme pasienten til gode og
skape verdi for helsetjenesten som
helhet.
Selv om innovasjon framstilles som
et pluss-sum-spill, innebærer en innovasjon alltid en risiko for ikke å lykkes.
En innovasjon krever langsiktighet
fordi effektene (og inntektene) kommer
senere. En innovasjonsprosess vil ofte
kreve ressurser fra ordinær sykehusdrift i et kortsiktig perspektiv og derfor må ledelsen være risikovillig og
samtidig tenke langsiktig for å nå
målene og høste gevinster.
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Hemmende og fremmende faktorer for innovasjon
Kultur og innovasjon

Kulturbegrepet er sentralt når det
gjelder hva som fremmer og hemmer
innovasjon. I boken «Making innovation
work» (Davila m.fl., 2006) står det
følgende: «Hvordan du innoverer bestemmer hva du innoverer. Det er ikke
bare ulikheter i prosessene, organisasjonen, ledelse, prestasjonsmål eller
insentiver som skiller de beste innen
innovasjon fra de andre; det er også
kulturen». Det er fire sentrale dimensjoner som definerer en organisasjons
klima eller kultur (Aasen & Amundsen,
2017).
• Hvordan er relasjonen mellom
mennesker? Er de preget av tillitt
eller mistillit? Konkurranse? En kultur
preget av tillitt vil fremme innovasjon.
• Hvordan er organisasjonens hierarki?
Tar en beslutninger sentralt eller
involveres flere? «Flate strukturer»
fremmer innovasjonskultur og
kreativitet.
• Hvordan defineres arbeidet? Er
arbeidet definert i rutiner eller mer
åpent? Rutinepreget arbeid er en
hemmer for innovasjon.
• Hvordan gis støtte og belønning?
Hva fremheves og belønnes? Hvilke
prosjekter og handlinger belønnes?
En fremmer for innovasjon er belønning og annerkjennelse i kulturen for
innovasjonsarbeid.
Steve Jobs, grunnleggeren av Apple,
uttalte i Forbes magasin om sin filosofi
omkring innovasjon hvor kultur og
ledelse var sentralt. «It's not about
money. It's about the people you have,
how you're led and how much you
get it.»
Ledere i alle nivå har en nøkkelrolle
i å etablere en kultur for innovasjon.
Dette innebærer å legge til rette for
innovasjon i en travel klinisk hverdag
og involvere medarbeidere. Ansatte må
utfordres og ikke minst spørres. De
som sitter tettest på problemet har ofte
løsningen. Innovasjoner må derfor skje
ute i klinikkene. En kontrollkultur er
generelt hemmende for innovasjon med
stor grad av styring og lite autonomi.
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ORGANISATORISKE FORHOLD OG INNOVASJON
Det er flere organisatoriske forhold
som ifølge litteraturen fremmer innovasjon (Aasen & Amundsen, 2017).
Dette inkluderer oppmuntring helt
fra ide- generering og til videre å ta
risiko å gjennomføre et innovasjonsprosjekt. Når det gjelder organisatoriske forhold, er generelt den hierarkiske
strukturen en hemmer for innovasjon.
Mange større produksjonsbedrifter
har denne strukturen, inkludert helse
foretakene. Det som ofte kjennetegner
innovative organisasjoner er flate
strukturer med høy grad av autonomi
og lite rutinearbeid, eks. mindre
IT-selskaper med få lederlinjer, som
må være innovative for å overleve.
Støttende ledelse er også en viktig
faktor som fremmer innovasjon.
Forankring i alle nivå i lederlinjen er
sentralt og mellomledere er en viktig
«brobygger» i dette arbeidet. Det er
viktig at mellomledere ikke blir en
barriere mellom visjoner og medar
beiderne. I en rapport fra Direktoratet
for forvaltning og ikt (Difi) i 2017 står
det: «Mangelfull forankring og for lite
trykk fra ledelsesnivå er en viktig utfordring. Ledelsen må ha nødvendig
kompetanse, og ha evne og vilje til at
virksomheten skal jobbe innovativt».
I følge Beckers Hospital kan ingen
leder «lene seg tilbake» å håpe at innovasjoner vil gjennomføres i organisasjonen (www.beckershospitalreview.
com). Dette er spesielt viktig i sykehus
hvor produksjon og pasientbehandling
har hovedfokus. Scott Anthony, som
skriver for Harvard Business Review,
har uttalt «å tenke innovasjon for en
organisasjon er unaturlig». Alle forretningsmodeller for drift er bygd på
gårsdagens forretningsmodell og derfor
er det helt sentralt at ledere tydeliggjør
at innovasjon er en viktig verdi for
organisasjonen. Dette er spesielt ut
fordrende i en organisasjon som skal
levere produksjon og drift fra dag til
dag som et sykehus. Det er helt sentralt
at ledere må være tydelige på deres

forventninger til innovasjonsaktivitet
og de må forstå hvilke innovatører de
har i organisasjonen blant sine med
arbeidere og investere i disse. «To
implement strategies, you must do all
the right things from culture through
individual talent development and
training» (www.beckershospitalreview.
com).
En tredje faktor som fremmer
innovasjon er «utviklende arbeids
grupper». Her vil fokuset være på
mangfold i arbeidsgruppene og at innovasjonsevnen øker når personer med
ulike referanserammer utveksler ideer
(Aasen & Amundsen, 2017). Innovasjoner som ikke utnytter potensialet i
tverrfaglig samarbeid vil derfor være
en hemmer for å lykkes.
Den fjerde positive faktoren som
fremmer innovasjon er autonomi.
Medarbeideren må få handlingsrom til
å utføre oppgavene uten detaljstyring
og kontroll. I medbestemmelsesbarometeret opplever flere ansatte mangl
ende autonomi og det bidrar til mindre
kreativitet og er helt klart en hemmer
for innovasjon. Økende detaljstyring
og kontroll gir mindre motiverte og
kreative ansatte. Her stiller det store
krav til mellomledere som både skal
ha «styring» og samtidig stimulere til
innovasjon. Fornøyde ansatte som er
motiverte er mer innovative og sam
arbeider bedre.
Den femte positive faktoren som
fremmer innovasjon er ressurser,
i alle fall sett ut fra medarbeiderens
perspektiv. Denne faktoren handler om
hvordan en disponerer tid og penger i
en organisasjon. For lite allokering av
tid vil kunne føre til utbrenthet og tap
av engasjement hos en innovativ medarbeider. Når det gjelder tildeling av
økonomiske ressurser er det også en
balanse. Det er ikke fremmende for
innovasjonen om de ansatte må bruke
oppfinnsomheten sin til å finne ressurser
i stedet for å bruke den til selve oppgaven. På den andre siden er knapphet

TEMA - FORSKNING OG INNOVASJON
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Konklusjon og videre perspektiver

Skal helsetjenesten virkelig lykkes
med innovasjon fremover, fordrer det
en organisasjon som stimulerer til
innovasjon. Samtidig må det enkelte
prosjektet gjennomføres godt, noe som
krever både tilrettelegging, oppfølging
og lederstøtte. Det er ikke dermed sagt
at man lykkes med alle innovasjoner,
da innovasjon også er forbundet med
en viss risiko. Derfor må en organisasjon
være noe risikovillig. En innovasjonsprosess innebærer også en endring av
atferd og det fordrer også endringsvilje
i alle ledernivå og hos medarbeidere.
Peter Drucker, en kjent ledelsesguru,
sa «culture eats strategy for breakfast».
Strategier og handlingsplaner for innovasjon er lite virkningsfulle dersom
ikke kulturen er etablert. I en organisasjon som et helseforetak med begrenset
økonomi, høyt arbeidspress og stort
fokus på produksjon, er det viktig å ha
en god kultur som understøtter innovasjon. Derfor må innovasjon være et

prioritert område hvor det arbeides
bevist med å skape en kultur for innovasjon og en endringsvillig organisasjon. Som ledd i dette arbeidet har
HMN utviklet en egen strategi for
innovasjon (Strategi for innovasjon i
Helse Midt-Norge 2016-2020) hvor
målet er å integrere forskning, utvikling og innovasjon tettere. Dette var
den første selvstendige innovasjonsstrategien i HMN, som sier noe om
hvor umodent begrepet har vært i
sektoren. Men, mange helseforetak er
godt i gang bl.a. St. Olavs universitetssykehus som har fokusert særskilt på
innovasjon gjennom sitt forbedringsprogram. Her er en av fire satsningsområder tjenesteinnovasjon. Dette er
tydelig forankret i lederlinjen hvilket
har medført flere innovasjonsprosjekt
ut i klinikkene. I tillegg har foretaket et
ledelsesprogram «Synlig og ansvarlig
ledelse» hvor innovasjon og endringsledelse er sentrale tema. På denne
måten kan en bygge en god innovasjonskultur samt dele kunnskap og
erfaringer om hva som fremmer og
hemmer innovasjon i organisasjonen. •

Davila, T. et al. (2006). Making
innovation work. How to manage it,
measure it, and profit from it
(http://ptgmedia.pearsoncmg.com/
images/9780131497863/samplepages/
0131497863.pdf )
https://www.beckershospitalreview.
com/hospital-management-administration/5-things-the-most-innovativehealth-systems-do-differently.
Schumpeter, J.A. (2008). The Theory
of Economic Development:
An Inquiry into Profits.

«Skal helsetjenesten
virkelig lykkes med
innovasjon fremover,
fordrer det en
organisasjon som
stimulerer til innovasjon»

Foto: ©greenbutterfly
- stock.adobe.com

på ressurser en fremmer for innovasjon
i ifra ledelsens perspektiv (Aasen &
Amundsen, 2017). I økonomiske
«stramme tider» vil ledelsen måtte se
på om det finnes mer kostnadseffektive
arbeidsprosesser, noe som vil være en
fremmer for innovasjon. Her er det i
teorien motstridende forhold for hva
som for hva som fremmer og en hemmer
en innovasjonsprosessen fra medar
beiders og leders perspektiv.
Den sjette faktoren er grad av
kontroll over medarbeiderne. Dette
er fremmet som et viktig hemmer for
innovasjon for medarbeideren som
skal gjennomføre prosjektet. Det kan
blant annet være kontroll over beslutninger og informasjonsflyt. En
organisasjonskultur som støtter og
oppmuntrer til kontroll vil virke negativt på den medarbeider som skal gjennomføre en innovasjon. Dette vil igjen
gi redusert kreativitet og innovasjonsevne (Aasen & Amundsen, 2017).

Aasen, T.M.B. & Amundsen, O.
(2017). Innovasjon som kollektiv
prestasjon. Gyldendal
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Korona
New York
Mange har spurt om hvordan det var
å bo i New York da koronakrisen var som
verst. Her kommer en liten rapport.
Av Per-Henrik Randsborg,
››Akershus
Universitetssykehus
Nåværende stilling: Assistant Professor
Weill Cornell Medical College,
Hospital for Special Surgery, New York
Utenfor Hospital for Special Surgery på Upper East Side.

V

i flyttet til New York i august
2019 fordi min kone er diplomat.
Det ble ikke som forventet. Jeg hadde
overlegeperm og fullførte noen små
forskningsprosjekter som jeg ellers
ikke ville hatt tid til. Etter jul skulle
jeg begynne i ny jobb på Hospital for
Special Surgery (HSS). Jeg fikk imidlertid ikke startet før byen var lammet
av pandemien.
Tross en varslet tragedie var ikke USA
forberedt da viruset kom. Effektive
tiltak ble satt i gang alt for sent, fordi
president Trump brukte for lang tid på
å forstå alvoret. Viruset var allerede i
USA da grensene delvis ble stengt i
mars (for turister, amerikanere kunne
fremdeles reise). I begynnelsen av
krisen insisterte Center for Disease
Control at alle landets COVID-19 tester
skulle sentraliseres via deres fasiliteter
i Atlanta. Dette førte til at alt for få
tester ble utført i de kritiske ukene
etter at den første pasienten ble identifisert i USA 20. januar 2020. Da guvernør Cuomo i New York fikk nok av å
vente på de føderale myndighetene og
åpnet for et offentlig-privat samarbeid,
var det egentlig for sent.
New York iverksatte egne tiltak mot
Covid-19 i midten av mars. Min nye
arbeidsplass HSS stengte dermed all
32 OVERLEGEN 3-2020

«I gata sto kjølebiler for å avlaste likhusene.
Massegraver ble anlagt på Hart Island utenfor Bronx.
Sirenene fra ambulansene hørtes døgnet rundt»
elektiv virksomhet, bygde om to
av operasjonsetasjene til intensiv
avdelinger og tok i mot hundrevis av
koronapasienter. Anestesileger og
sykepleiere, som til vanlig bedøver
friske elektive ortopediske pasienter,
ble intensivspesialister over natten.
Utstyr fra operasjonsavdelingene ble
brukt til respirasjonsstøtte på syke
og dødende koronapasienter som
bokstavelig talt ble trillet over gaten fra
det overfylte New York Presbyterian
Hospital.
Som andre sykehus i New York,
opplevde HSS at pasienter døde på
respiratorene. Det bor over 8 millioner
mennesker i byen, over dobbelt så
mange som i den nest største byen i
USA (Los Angeles). Bydelen Brooklyn
ville vært USA’s fjerde største by. Queens
også, for den saks skyld. Når en så stor
by blir rammet av et nytt virus blir
konsekvensene deretter. I gata sto
kjølebiler for å avlaste likhusene.

 assegraver ble anlagt på Hart Island
M
utenfor Bronx. Sirenene fra ambulans
ene hørtes døgnet rundt. Man blir
litt nummen når man hver dag i ukesvis våkner til nyheten om at 4-500
mennesker har dødd siste døgn. Til
sammen har over 23 000 mennesker
dødd av korona i New York City. Det
ville ha tilsvart over 15 000 dødsfall
i Norge (som i skrivende stund har
registrert 265 dødsfall av korona).
Selvsagt er det store forskjeller mellom
Norge og NYC. Ikke minst bor folk
ekstremt mye tettere. Men det gir likevel ett inntrykk av hvor hardt byen ble
rammet. Viruset spredde seg som ild
i tørt gress i februar og mars, før myndighetene omsider iverksatte sosial
distansering og maskeplikt. Alle
kjenner noen som har dødd av korona.
Midt oppi dette kaoset startet jeg på
HSS. Sykehuset strekker seg over flere
kvartaler rundt 71.gate på Upper East
Side, og er et rent elektivt ortopedisk

Dødsfall i New York City per dag (data fra New York City Department of Health
and Mental Hygiene/New York Times).

Lange køer i april 2020.

Sosial distansering i Central Park.

sykehus; det eldste i USA (1863). Sykehuset har de siste 11 årene vært rangert
som det beste ortopediske sykehuset i
USA. De utfører over 30.000 ortoped
iske inngrep og nærmere en halv
million polikliniske timer i året. Det
er litt over 200 senger og 45 operasjonssaler. Bare forskningsbudsjettet

En annerledes 17.mai.

er på 44 millioner dollar. HSS er
universitetssykehus for Weill Cornell
Medical College, et av de åtte Ivy
League universitetene. Det var ut
fordrende å begynne direkte med
hjemmekontor, og det har tatt tid å bli
kjent med det nye systemet. Alle prosjektene jeg skulle være med på ble

lagt på is, og all fokus ble rettet mot
pandemien. NYC blir et slags naturlig
eksperiment, der opp til 30 % av befolkningen i visse bydeler tester positivt på koronaantistoff. Dette muliggjør
studier for å se på effekten av Covid-19
på ortopediske pasienter, med en
kontroll gruppe av koronanegative
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«En million mennesker har mistet jobben i
New York City i løpet av krisen. Mange har flyttet ut.
I vår bygning står flere leiligheter tomme»

Tomme butikkhyller

starter uten publikum, og det blir
neppe noen konserter eller festivaler i
2020. Disse kulturelle institusjonene
utgjør hjertet av New York, men forblir
sannsynligvis stengt ut året, om ikke
lenger. En million mennesker har mistet jobben i New York City i løpet av
krisen. Mange har flyttet ut. I vår
bygning står flere leiligheter tomme.
De som har muligheten har emigrert
til sine «second homes» i the Hamptons eller Upstate, andre har måttet
forlate New York, som er en usedvanlig
dyr by å bo i. Uten jobb har man ikke
råd til

«Det er nå rundt 70.000 hjemløse i New York!»
pasienter. Høsten blir på alle måter
spennende.
Nå ser det endelig ut som om stormen
har gitt seg. De vanlige (indremedisinske)
sykehusene behøver ikke avlastning
lenger. I juni flyttet den siste COVID-19
pasienten ut av HSS. Elektive inngrep
er startet opp igjen. Byen er i fase 4 av
gjenåpning. Restauranter får lov til å
ha uteservering med adskilte bord.
Frisørene har åpnet. Skolene planlegger en delvis åpning i september.
For våre barn betyr det at den yngste
(11 år) skal gå på skolen hver dag, mens
tenåringene skal gå annenhver dag for
å begrense antall elever i klassene. Selv
om fase 4 er den siste fasen i den gradvise gjenåpningen, er byen fremdeles
ikke til å kjenne igjen. Det er fremdeles
maskeplikt, og kravet om sosial distansering (6 feet) gjelder fremdeles. Kommer man til New York fra andre stater
må man 14 dager i hjemmekarantene.
Kinoer og treningsstudioer, innendørs
restauranter, barer og museumer er
fremdeles stengt. Broadway med over
30 teatre åpner ikke før i 2021. Idretten
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å bo i NYC.
Det er nå rundt 70.000 hjemløse i
New York! (her er det på plass med et
utropstegn, for det er virkelig en stille
katastrofe). Det inkluderer rundt
20.000 barn, i følge The Coalition for
the Homeless. De er på subwayen,
utenfor matbutikken, i parken. De er
likevel usynlige og har få rettigheter.
For å bekjempe pandemier må man
redusere antall mennesker som lever i
kummerlige forhold. Men de hjemløse
er uten mulighet til å skjerme seg
hjemme, og har liten eller ingen tilgang
til helsetjenester eller mulighet for
basal hygiene. Covid-19 pandemien har
rammet de hjemløse hardt, med nær
dobbel mortalitet sammenlignet med
resten av befolkningen. Rundt 40% av
amerikanere sliter med å dekke en
ekstrakostnad på 400 dollar, i følge
tall fra The Federal Reserve (sentralbanken i USA). En fjerdedel av
amerikanere oppga i 2018 at de hadde
unngått nødvendig helsehjelp av
økonomiske årsaker. Rundt 30 % av
amerikanere har varierende måneds

inntekt, 17 % klarer ikke å betale
regningene sine, og en fjerdedel av
arbeidere har ingen pensjonssparing.
Til tross for at arbeidsledigheten var
den laveste på 50 år før koronakrisen,
vitner dette om et økende gap mellom
rike og fattige i USA. Dette gapet blir
nå større.
Men i all denne elendigheten finnes
det også lyspunkter. Man kan si mye om
at USA har et dårlig offentlig sikkerhetsnett, men det har vært mange
rørende eksempler på at det er et
samfunn som tar vare på hverandre.
Folk respekterer både maskeforbudet
og sosial distansering. New Yorkere
har kanskje rykte på seg på å være
høylytte og uhøflige, men det har jeg
ikke sett mye til. Tvert i mot har nabolag stått sammen i krisen. Eldre beboere
får hjelp til å handle mat og lufte hunder.
Restauranter donerte mat til hjemløse,
og leverte mat til sykehusene der helsepersonell jobbet døgnet rundt. Lokale
spritprodusenter gikk over fra å produsere gin til å lage håndsprit. Ildsjeler i
fattige bydeler som Bronx og Queens
startet crowdfunding for å dekke husleien til naboer som mistet jobben pga.
krisen. Vi har også klart å få noe positivt ut av dette. Med skolen stengt og
hjemmekontor på oss voksne, har vi
hatt mye familietid. Vi har blitt ganske
sammensveiset, alene i storbyen midt i
helsekrisen. Jeg tviler på om jeg hadde
sett like mye til tenåringene mine dersom ikke en pandemi hadde holdt dem
hjemme… Vi har leid hus Upstate et
par ganger for å komme oss ut av
Manhattan, få frisk luft og naturopp
levelser; og ikke minst slippe å gå
med maske hele tiden. Men nå ser vi
fremover mot gradvis normalisering.
Og ikke minst et meget viktig valg
3. november… •

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.

Hvorfor ble du lege?
Faren min var lege, vokste opp med
mye medisin. Fanget tidlig interesse
for det.
Hvorfor indremedisin?
Jeg likte at det var et bredt fagområde
og kirurgi var aldri min store interesse.
Imidlertid tenkte jeg alvorlig på å skifte
til anestesi, mye på grunn av akutt
medisinen, men etter 1 år på anestesi
peilet jeg meg mer inn på kardiologi
og fullførte indremedisin spesialiteten.
Kardiologi ble det ikke da det var meget
lang ventetiden på lab-tjenesten, og i
mellomtiden fikk jeg overlegestilling
på Akuttmedisinsk avdeling.
Hvilken annen spesialitet?
Jeg tok spesialiteten i Akutt- og
mottaksmedisin i fjor.
Hvor fikk du ditt
internasjonale engasjement fra?
Helt siden jeg var barn var jeg opptatt
av den store verden og fjerntliggende
områder. Eventyrlysten var sterk og jeg
reiste svært mye i studietiden og også
senere under utdannelsen. I mange år
var jeg med på klatrekspedisjoner, men
allerede som nyutdannet lege tok jeg
kontakt med Røde Kors for jeg hadde
lyst å arbeide ute som lege. Men jeg
hadde ingen spesialitet og ingen erfaring, så det var ingen muligheter for
meg. Ved et tilfelle traff jeg en fra
Leger Uten Grenser i en bar i Oslo,
og da fikk jeg endelig muligheten.
Det var i 1996 jeg reiste på mitt første
oppdrag.

Hva har gjort mest
inntrykk på deg i din karriere?
Det er så mange inntrykk, også svært
forskjellige inntrykk og jeg kan ikke
peke på ett som er helt spesielt.
Hva er du mest stolt over å ha fått til?
I det meste jeg har gjort har det vært et
samarbeid mellom mange. Jeg har spilt
en rolle innenfor en sammenheng. Skal
jeg nevne noe må det være hvordan vi i
Leger Uten Grenser stod på for å endre
behandlingen av malaria i Burundi.
Jeg var internasjonal president på den
tiden og reiste til Burundi for å få landet
til å endre behandling til Artesunatkombinasjonsterapi. Jeg kom i konflikt
med helseministreren, men vi fikk
presidenten i Burundi på vår side etter
et møte jeg hadde med ham. Samtidig
hadde jeg som president i MSF lett
kontakt med Gro Harlem Brundtland
i WHO som også klart støttet en endret
behandlingsterapi. Burundi ble det
første landet i Afrika som skiftet til en
mer effektiv behandling, siden fulgte
andre land etter. Men som sagt, her
spilte jeg en rolle og det var mange
som var med i denne prosessen.

Foto: Anne-Karin Rime

Morten Rostrup

›› Intervjuet av Anne-Karin Rime
Jeg har vært i mange krigssoner og
opplevd hvor vanskelig det nå er blitt å
gi uavhengig medisinsk hjelp i en krig.
Sykehus og klinikker blir systematisk
bombet og ødelagt. Respekten for uavhengig medisinsk humanitært arbeid
svinner hen. Mange helsearbeidere er
blitt drept, mange arrestert og torturert.
Mantraet er blitt: behandler du min
fiende, blir du selv en fiende.
Hvilken utvikling har du sett i Norge?
Jeg har alltid vært begeistret for det
sterke offentlige helsetilbudet i Norge.
Jeg har i mange land sett et ekstremt
todelt helsevesen der fattige og rike
behandles ulikt. Det bryter med verdier
jeg mener er viktige. Jeg ser at det
private tilbudet i Norge har økt mye,
men jeg håper at vi vil unngå å utvikle
oss i en retning vi ser i mange andre land.
Hvor viktig er et sterkt offentlig?
Meget viktig. Alle bør få lik mulighet
til behandling uavhengig av økonomi
og posisjoner.

Hva er mest ergerlig å ikke ha fått til?
Det er svært lite jeg ergrer meg over.
Når ting ikke utvikler seg som man
tror, eller livet tar en annen vending
enn man forventet, er det ofte en
mening med det også.

Hva gjør du for å lufte hodet?
Da gjør jeg ingenting. Jeg er ganske
flink til det, men fysisk aktivitet er
viktig. Å sykle eller gå på ski i Marka
uten musikk på ørene eller podcaster
er effektiv hodelufting. Å tillate hjernen
å ikke ha noen spesielle oppgaver i
perioder er bra. Da kan tankevandringen
komme fritt.

Hvilke endringer har du sett inter
nasjonalt når det gjelder utvikling
av helsetilbud?

Hvilke råd vil du gi til unge overleger i dag?
Stå på for pasientene og faget. Fokuser
ikke på posisjoner. •
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Of representerer også spesialister i lederstillinger
Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere

LEDERFORUM:

Intervju med Bjørn Atle Bjørnbeth,

ny direktør for OUS

››

Intervjuet av Arne Laudal Refsum,
overlege, medlem av redaksjonskomitéen

Dersom noen annen offentlig virksomhet
hadde fått nær 40 mrd kr til nybygg så
hadde det vært flaggdag og champagne,
mens her er det bare misnøye å høre i
media og på sosiale medier. Hvordan
er det å møte dette?
Virkelighetsbilde er mer nyansert.
Store grupper av de ansatte vil at disse
planene skal realiseres og ser frem til
nye bygg. Se på Radiumhospitalet. Her
pågår det store byggearbeider og det er
kummerlige forhold for de ansatte.
Allikevel møter jeg mye smil og velvilje,
for de vet at de får det så mye bedre fremover. Jeg har vært på mange morgenmøter rundt i hele organisasjonen, og
jeg møter mye nysgjerrighet og posi
tivitet, selv om det selvfølgelig også er
en del skepsis. Det er ikke til å stikke
under en stol at det er en historie om at
beslutningene er tatt med for liten medvirkning, kanskje spesielt fra de tillitsvalgte. Det jeg kan by på herfra og inn
er full åpenhet. Så må vi huske på at vi
bygger primært for våre brukere, deretter for ansatte og våre samarbeidspartnere, kanskje spesielt Universitetet
i Oslo og Oslo Met storbyuniversitet.
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Man hører at det blir alt for lite.
Nye Aker Sykehus blir like stort som
Kalnes Sykehus pluss 50.000 m2. Det
tilsvarer ca. 8 hele fotballbaner. Vi må
nå starte prosjektarbeidet med å for
dele funksjoner mellom våre lokalisasjoner, men kanskje også se på for
delingen i hele Stor-Oslo området.
Helsearbeidere og leger har stor
kompetanse i å se hva som skal til for
å få velfungerende funksjoner, mens
det er ikke sikkert at de har størst
kompetanse på selve lokaliseringen,
og den får man faktisk overlate til
politikerne etter dagens system.
Trives du som direktør?
Ja, det er både spennende og utfordrende. Jeg liker det. Jeg har jo mye
erfaringer fra klinikken, og det er viktig for å lede en slik virksomhet. Men
samtidig er det viktige satsingsom
råder jeg kjenner dårlig. Jeg må også
lære meg å bruke en stor og dyktig stab
på en riktig måte. Det krever at jeg
klarer å overlate ansvar og delegere.
Staben gjør jo for eksempel alt forarbeidet for rapporteringen til styret,

mens jeg som klinikksjef måtte gjøre
det aller meste selv. Jeg forsøker å
vri den interne rapporteringen fra
klinikkene til å bli en dialog. Lederne
får fortelle om det de er fornøyd med,
det de får til. Er dette noe vi kan bruke
som eksempel overfor andre ledere?
Der hvor målene ikke nås, er spørsmålet
om det er noe vi i sentral stab kan gjøre
for å hjelpe? Ellers er jeg jo som direktør
sykehusets ansikt, både innad og utad,
og jeg kommer til å prioritere å vise
meg rundt i organisasjonen.
Du har mange ansatte, høyt profilerte
leger som er tydelige i media. Her kan
nevnes stormen om Pacemakerregister,
som Gunhild Alvik Nyborg «skremte
vannet av halve Norge» med sine uttalelser om corona eller Espen Rostrup
Nakstad, fung.ass helsedirektør som
uttalte seg om smittetårn. Hvordan
håndtere dette, frihet kontra OUS sitt
omdømme?
For å ta uroen omkring Pacemaker
registeret. Her vil jeg jobbe videre
med forskerne fremover. Helselovene
sier at det er en plikt å legge til rette

Foto: Sturlason

Bjørn Atle Bjørnbeth (58), gastrokirurg har overtatt direktørstolen
ved Norges desidert største sykehus, med 24.000 ansatte og et budsjett
på 23 mrd. kr. Han har lovet de ansatte en hånd på rattet i utviklingen
av sykehuset fremover, og står foran store byggeprosjekter med nytt
klinikkbygg Radiumhospitalet, Nye Aker sykehus og store nye bygg
på Gaustad. Noen ansatte er høylytt misfornøyde.

og markerer dette med å etablere en egen spalte.
over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.

LEDERFORUM:

«Det er ikke til å stikke under en stol at
det er en historie om at beslutningene er
tatt med for liten medvirkning,
kanskje spesielt fra de tillitsvalgte.
Det jeg kan by på herfra og inn
er full åpenhet»

OM BJØRN ATLE BJØRNBETH
Født 1962
Oppvekst i Stjørdal og Sandnessjøen
Skilt, 3 barn. Giftet seg på nytt 13.8.20
1984-1991 Utdannelse i medisin, Køln og Oslo
2000 Dr. grad innen leverfysiologi
2008-2010 Avdelingsleder Gastrokirurgisk avdeling,
Ullevål universitetssykehus
2010-2014 Avdelingsleder Gastro- og barnekirurgisk avdeling,
Oslo universitetssykehus
2014-2.2.2020 Seksjonsleder for lever- og bukspyttkjertelkirurgi,
Oslo universitetssykehus
3.2.2020-dd Direktør Oslo universitetssykehus
Tildelt Dnlfs lederpris 2013
Etablerte og ledet NGICG-HPB (Norsk gastrointestinal cancergruppe
for lever- og bukspyttkjertelkirurgi) fra 2004-2015. Sitter nå i styret.

for forskning. Pasientsikkerhetslov
givningen er en «JA-lov», og når slike
vurderinger kommer på mitt bord så er
det viktig for meg hvilke vurderinger
en leder nedover i systemet har gjort
av gevinsten for pasientene, og det er
dette som må være sentralt både når vi

vurderer IKT-systemer, informasjonssikkerhet og personvernombudfunksjonen.
I OVERLEGEN har vi flere ganger hatt
artikler om «Hard HR». Har HR blitt en
egen lederlinje i sykehusene?

Her må jeg snakke ut fra OUS. HR her
gjør en stor og hederlig innsats, med
gode og flinke medarbeidere, på å lage
den overordnede strukturen, enten det
er lønn og lønnsforhandlinger, ferie og
nå under coronapandemien. Men det
kan nok glippe i overgangen mellom
dette overordnede systemet og hånd
teringen ute hos arbeidstagerne. Dette
går både på opplæring og brukerstøtte
for de som sitter med personalansvar.
Hege Gjessing, direktør ved Kalnes tok i
siste OVERLEGEN til orde for ledere på
deltid. Det vil si ledere som både er ledere
og klinikere. Sørlandet sykehus har
akkurat lyst ut avdelingssjef ved Kir.
avd., hvor det åpnes for også klinisk
aktivitet. Hva tenker du om slik hybridledelse?
Dette er en god ting. Man står i fare for
å miste kontakt med organisasjonen
dersom man på Nivå 4 bare er leder.
Men her vil det jo være forskjell, hvor
leger ofte har et relativt begrenset
personalansvarsspenn, mens mange
sykepleiere har ansvar for mer enn 50
personer. Da bør man nok være leder
på heltid, for å klare å håndtere lederspennet på en god måte. •
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RHF-SPALTEN

Noen tanker
om prioritering
›› Av adm.dir. Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF
Som overleger og klinikere møter dere prioriteringer hele tiden. Hvem skal tilses eller
få time først, hvilket utstyr skal kjøpes inn, hvordan skal vaktarbeid organiseres, hvem skal
få reise på kurs og konferanser i tiden som kommer, kort sagt hvordan skal avdelingens
ressurser og ø
 konomi håndteres for å gi best mulig og forsvarlig pasientbehandling
ut fra tildelte ressurser.

O

verleger i Norge er for det meste
godt innforstått med at samfunnet
må prioritere mellom samfunnssektorer
og ulike pasientgrupper i helsetjenesten.
Det er faktisk ingen selvfølge at
leger har et slikt samfunnsmedisinsk
perspektiv på helsetjenesten. Opplevelsen min er at dette varierer mellom
land. Vi har i flere tiår diskutert prioritering i helsetjenesten vår og derfor er
det også høy bevissthet om problemstillingene hos helsepersonell.
I 2015 begynte jeg som administrer
ende direktør i Helse Midt-Norge. En
av oppgavene som er tillagt jobben, er
at jeg, sammen med de tre andre i tilsvarende posisjoner, og med observatører fra brukere og Helsedirektoratet,
utgjør Beslutningsforum som på gruppenivå skal avgjøre hvilke nye metoder
som skal tas i bruk i spesialisthelse
tjenesten og hvilke som eventuelt skal
fases ut. Hele denne prosessen er bakt
inn i systemet Nye Metoder, der fagfolk involveres både i kunnskapsoppsummeringer, vurderinger og innkjøp.
Prioriteringene som gjøres baserer seg
på prioriteringskriteriene som er besluttet av Stortinget; alvorlighet (hvor
mange gode leveår tapes ved denne
sykdommen), nytte (hvor mange
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gode leveår oppnås med metoden) og
ressursbruk (inkludert kostnader).
Det er selvfølgelig feil hvis vi tar i
bruk en ny metode som gir mindre
helsegevinst enn det den fortrenger.
Rammene til spesialisthelsetjenesten
er gitt av Stortinget og prioriteringene
vi er pålagt er at all pasientbehandling
inkludert nye metoder, alle investeringer
til bygg og utstyr, forskning og utvikling,
utdanning og opplæring, skal skje
innenfor disse rammene. Selvfølgelig
kan vi kjempe for større rammer både
som leger og samfunnsborgere, men
den prosessen styres av politikerne.
Mange leger engasjerer seg også i
politikken og det er bra.
De to siste årene har jeg vært
enda tettere på systemet som leder
i Beslutningsforum. Da har jobben
vært å fronte beslutninger som at nye
metoder ikke tas i bruk i spesialist
helsetjenesten, møte industrien i ulike
sammenhenger og ikke minst prøve å

forklare både pasienter og befolkningen
for øvrig hva som ligger i de vurdering
ene som er gjort. Dere har sikkert
hørt meg si noe som at klinisk effekt
av dette legemiddelet ikke står i et
rimelig forhold til den prisen vi er
tilbudt.
Første reaksjon hos noen er at dette
bør vi ta oss råd til. En slik reaksjon er
forståelig for pasienter som venter på
ny behandling. Det kan være vanskelig
å forstå at tilbudt pris ikke nødvendigvis står i et rimelig forhold til hva det
koster å utvikle en ny metode, men at
tilbudt pris relateres mer til forventet
betalingsvillighet i markedet. Uansett
betyr det at gode og virksomme legemidler tidvis blir forsinket til bruk i
spesialisthelsetjenesten og dermed til
pasienter som virkelig trenger tilbudet.
Likevel, rundt 70% av nye behandlings
metoder blir besluttet innført og vi i
Norge kan tilby pasientene våre stadig
nye framskritt.

«Det er ikke vanskelig å finne pasientgrupper som
ikke har sterke talspersoner i det offentlig rom. Både
leger og brukere ser at disse gruppene må ivaretas»

RHF-SPALTEN

Foto: ©wladimir1804 - stock.adobe.com

Som leder i Beslutningsforum og
som kollega har jeg fått utrolig mange
tilbakemeldinger fra leger som gir sin
støtte til vanskelige prioriteringer.
Tilsvarende fra brukerrepresentanter
som representerer helheten av spesialisthelsetjenesten. Det er ikke vanskelig å finne pasientgrupper som ikke har
sterke talspersoner i det offentlig rom.
Både leger og brukere ser at disse
gruppene må ivaretas.
Noen kollegaer velger å gå aktivt ut
mot de beslutningene som tas eller
måten vi arbeider på. Det kan skyldes
faglig uenighet om de vurderinger som
er gjort, at prosessene tar for lang tid,
at midlertidige løsninger i påvente av
beslutninger er vanskeliggjort og at vi
sier nei til «gratis medisin» som tilbys
fra industrien. Konstruktiv kritikk
er bra og gjør det mulig å forbedre
systemet. Et gjentagende argument er

at vi bidrar til en todelt helsetjeneste
hvor de rike kan kjøpe seg nye behandlingstilbud i motsetning til folk flest.
Ikke mange velger å kritisere industrien
som bestemmer prisnivået.
At rike, velutdannete og ressurssterke
har bedre helse enn andre skyldes nok
ikke primært tilgangen på for eksempel
noen få dyre legemidler, men mulig
hetene til å leve et liv som gir færre
helseutfordringer og hvor enkelte
forutsetninger er lagt allerede i barndommen. Det er kanskje ikke mer
penger til helsetjenesten som endrer
dette, men endret politikk på andre
områder. I fjor hadde to legemiddel
firmaer en helsides annonse i Dagens
Næringsliv hvor de advarte mot en
todelt helsetjeneste fordi vi ikke ville
betale den prisen de forlangte. Jeg må
innrømme at jeg opplevde det som
sært.

Vi er satt til å prioritere de pengene
som gis til spesialisthelsetjenesten. Jeg
mener det bidrar til mindre todeling
når ulike pasientgrupper prioriteres ut
fra de samme kriteriene og uavhengig
av hvor de bor i landet. Så ser vi at det
kommer nye utfordringer med persontilpasset medisin og genterapi som vil
kreve at systemet tilpasser seg en ny
virkelighet. Men kravet til prioriteringer
forsvinner ikke.
Vi trenger at overleger bidrar med
fagkunnskap og gode kunnskapsoppsummeringer for å gjøre riktige prioriteringer. Derfor vi jeg takke for det
engasjementet dere har for at systemet
også skal fungere i fortsettelsen. •
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Leger må snakke med leger
Hvorfor har fastlegene så lange arbeidsdager? Hvorfor vil ikke fastlegene
rekvirere blodprøver og andre undersøkelser som annen behandler finner
indisert? Hvorfor har ikke flere legekontor sykepleiere ansatt – det måtte
vel kunne lette arbeidsbyrden? Svarene er ikke enkle, men løsningene
er lettere å finne om vi har innsikt i hverandres arbeidshverdag.

U

Den ene

Fastlegen bærer listeansvaret alene. Vi
hjelper hverandre innad på kontoret,
men det endelige ansvaret for liste
pasientene er trygt plassert hos den
ene. Det er praktisk for alle instanser å
vite hvem som skal kontaktes om smått
og stort. NAV sender meldinger direkte
til den navngitte legen med ansvar. Det
samme gjør hjemmesykepleien, forsik
ringsselskapet, koordinator for ansvarsgruppen, fysioterapeuten, apoteket og
sykehusene.
Da Per Fugelli var syk, formidlet han
sin frustrasjon over mangel på denne ene
legen i sykehussystemet. Kontinuitet
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››

Av Marit Tuv,
styret i Allmennlegeforeningen
Foto: ©DC Studio - stock.adobe.com

nder medisinstudiet på NTNU
var det enkelte visdomsord som
festet seg bedre enn andre. Det er lett å
huske professoren som formidlet viktigheten av at leger snakker med leger:
– Uansett hva som skjer, må leger aldri
glemme å snakke sammen!
Ofte får vi mest relevant og presis
informasjon fra våre legekolleger når
ansvar skal overføres. Utsagnet rommer
imidlertid mer enn det rent medisinske.
De fleste leger har erfart hvor godt
samtalen flyter når man møter en kjent
stemme i telefonen. For pasientene er
det betryggende at fastlegen stoler på
sykehuslegens råd, og det varmer et
fastlegehjerte når pasientene kommer
tilbake fra sykehuset med bekreftelse
på at de er i trygge hender lokalt. Leger
er utdannet i samme tradisjon og har
pasientens beste som mål. Likevel har
nok de fleste opplevd situasjoner som
mer enn antyder at vi ikke har god nok
innsikt i hverandres arbeidshverdag.
Det følgende er et forsøk på å forklare
fastlegenes utfordringer.

betyr mye når sykdom og usikkerhet
rammer. Dette hensynet er forsøkt
ivaretatt gjennom kontaktlegeordningen
fra 2016, som innebærer at pasienter
med alvorlig sykdom, skade eller lidelse
som har behov for behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten av en
viss varighet har rett til å få oppnevnt
en lege som skal ta et særskilt ansvar.
Pasientombudene beretter om variable erfaringer med ordningen. Kanskje
er det heller ikke så rart, all den tid et
slikt system krever at pasientenes behandlingsforløp koordineres med legenes turnus. Det er et tankekors i den
sammenhengen at fastleger også har
fravær i forbindelse med legevakter og
faglig oppdatering, men ansvaret hviler
like fullt på den enes skuldre.
Økt byrde

For få år siden kunne vi legge inn pasienter til utredning for anemi, vekttap

eller høy senkning. Nå utredes de fleste
i allmennmedisinsk regi. Levealderen
øker og folk bor hjemme lenger. Eldre
og syke hjemmeboende trenger fast
legen sin. Samtidig har liggetiden i
norske sykehus gått ned, i takt med
kravene Samhandlingsreformen stiller
til kommunene om å ta imot ferdig
behandlede pasienter. Reformens
mål om behandling på laveste effektive
omsorgsnivå er i tråd med allmenn
medisinsk tankegang.
Opprettelse av kommunale akutte
døgnenheter (KAD) er et ledd i dette.
Plassene kan benyttes ved avklarte
problemstillinger hvor behandling
lokalt vurderes å være like bra eller
bedre enn sykehusinnleggelse. Kommunene fullfinansierer plassene. I de
minste kommunene er det vanlig at
fastlegene har ansvaret på enheten
døgnet rundt. På litt større steder er
det gjerne egne leger ansatt på dagtid,

mens fastleger i vakt kontaktes ved
behov på kveld, natt og helg. I de største
kommunene har enheten gjerne egen
turnus med fast ansatte allmennleger.
Sett fra et systemperspektiv er KADplasser fornuftig ressursutnyttelse,
men innretningen gir fastleger i store
deler av landet ekstra belastning.
Oppgaveglidning

Sykehusene har de senere årene etablert sykepleierpoliklinikker for oppfølging av tilstander som diabetes,
hjertesvikt og kols. Det er også vanlig
på de distriktspsykiatriske sentrene at
andre enn leger er behandlere. Konsekvensen av mindre legeinvolvering i
spesialisthelsetjenesten er at vurderinger omkring henvisninger, resepter og
sykmeldinger ofte havner på fastlegens
bord. Pasienten og trygden belastes

således for to konsultasjoner. Dette
bryter med lov om helsepersonell
paragraf 6, som stadfester at helse
personell skal sørge for at helsehjelpen
ikke påfører pasient, helseinstitusjon,
trygden eller andre unødvendig tidstap
eller utgift.
Iblant ser man at det tas til orde for
at primærhelseteam (PHT) og videreutdanning av sykepleiere i avansert
klinisk sykepleie kan være del av løsningen for en overbelastet fastlegeordning. Norsk senter for distriktsmedisin
(NSDM) evaluerer pilotprosjektet. I
artikkelen Forsøket med primærhelseteam – endring å spore? i årets første
utgave av Utposten skriver NSDM at
det så langt er lite som tyder på at PHT
reduserer behovet for fastleger. Allmennlegeforeningen mener at tiltak
som sikkert bidrar til lavere belastning

må prioriteres i en situasjon hvor de
økonomiske ressursene er begrensede.
Å legge til rette for flere fastleger er et
slikt tiltak.
Målet vårt

Fastleger ønsker mer tid til hver pasient.
Det fordrer færre pasienter per lege.
Derfor trenger vi flere fastleger. Mer
tid gir økt tilgjengelighet, rom for bedre
utredninger før henvisning til spesialisthelsetjenesten og større mulighet
for faglig oppdatering. Forutsatt tilstrekkelig kompetanse og tid er det mye
som kan håndteres i allmennpraksis.
Det vil kunne komme både pasientene
og spesialisthelsetjenesten til gode.
Fornuftig oppgavefordeling til det
beste for pasientene krever at leger
snakker med leger. •

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 Midt.

OLAF KLEINAU
Spesialitet:
Kardiologi
Arbeidssted:
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktinfo:
90699422
olafkleinau@hotmail.com

VIVI BAKKEHEIM
Spesialitet:
Revmatolog
Foretakstillitsvalgt
Arbeidssted:
St. Olavs hospital
Kontaktinfo:
Tlf 93224499
vivi. bakkeheim@gmail.com

IGOR JOKIC
Spesialitet:
Overlege i radiologi.
Arbeidssted:
Helse Møre og Romsdal HF
Ålesund Sykehus
Kontaktinfo:
ijokic@hotmail.com
99720114
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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

Alder

Nyre
funksjon
Hjerte
svikt

Lever
funksjon

Kan benyttes uten dosejustering
Anbefales ikke
Ungdom/barn fra 1 år
Barn under 1 år
Eldre (≥65 år)
Ingen klinisk erfaring
Måling av glukose må intensiveres hos eldre,
og insulindosen justeres individuelt
Kan brukes
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt
nyrefunksjon, og insulindosen justeres individuelt
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.
Kan brukes
Måling av glukose må intensiveres ved nedsatt
leverfunksjon, og insulindosen justeres individuelt

Referanser: 1. https://www.felleskatalogen.no/medisin/blaarev-register/a10ae06-1 (Lest 14.09.2020) 2. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2 (sist oppdatert 12.11.2018) 3. Tresiba® SPC avsnitt 4.1 (sist oppdatert
12.11.2018) 4. Tresiba® SPC, avsnitt 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 og 5.2 (sist oppdatert 12.11.2018)

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

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. 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.
1
Alvorlig hypoglykemi kan føre til bevisstløshet og/eller krampeanfall, og kan gi forbigående eller permanent
hjerneskade eller t.o.m. dødsfall.
2
Inkludert hematom, smerte, blødning, erytem, knuter, hevelse, misfarging, kløe, varmefølelse samt klump på
injeksjonsstedet. Vanligvis milde og forbigående, forsvinner normalt ved fortsatt behandling.
3
Inkludert lipohypertrofi, lipoatrofi. Kontinuerlig variasjon av injeksjonsstedet innenfor det bestemte
injeksjonsområdet kan bidra til å redusere risikoen.
4
Manifestert 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:
1
A10A E06_1 Insulin degludec
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av diabetes mellitus
Refusjonskode:
ICPC
T89
T90

Diabetes type 1
Diabetes type 2

Vilkår nr
180, 181
244

ICD
E10
E11

Diabetes mellitus type 1
Diabetes mellitus type 2

Vilkår nr
180, 181
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: 18.05.2020
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 12.11.2018
Priser per september 2020
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Tresiba «Novo Nordisk»
ATC-nr.: A10A E06
C Insulinanalog, langtidsvirkende.
T 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
injeksjonsvæsker.
T 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: 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. 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 basalbolusregimer) 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. 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

FORHÅNDSGODKJENT
REFUSJON VED
1
DIABETES TYPE 2
Tresiba® kan nå skrives på blå resept ved diabetes type 2, også av allmennleger.
Se refusjonsvilkår nedenfor
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Indikasjon:3

Vilkår:

Behandling av diabetes mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år.

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

Refusjonskode:1
ICPC
T89
T90
ICD
E10
E11

Diabetes type 1
Diabetes type 2
Diabetes mellitus type 1
Diabetes mellitus type 2

Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo

Vilkår nr
180, 181
244
Vilkår nr
180, 181
244

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
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Insulatard®
og annet
basalinsulin

Sykehjelps- og pensjons
ordningen for leger (SOP)
Engangsstønad ved død

Etterlatte etter alle leger i Norge kan ha rett til ytelsen engangsstønad ved død.
Engangsstønad ved død er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig av hvilken type legevirksomhet
medlemmet har drevet. Hvis medlemmet ikke etterlater seg arvinger, utbetales engangsstønaden til boet.
Dødsfallet inntrer før fylte 75 år:

Utgjør 1 G til etterlatt ektefelle/registrert partner/samboer eller barn under 20 år (kr 99 858).
Utgjør 0,5 G til boet hvis medlemmet ikke etterlater seg arvinger, eller kun arvinger uten pensjonsrett i ordningen
(kr 49 929).
Dødsfallet inntrer etter fylte 75 år:

Utgjør 0,5 G til etterlatte/boet (kr 49 929).
Beløpene over forutsetter at avdøde hadde full opptjeningstid i ordningen, 35 års fulltids legevirksomhet i Norge.
Ved kortere opptjeningstid avkortes stønaden forholdsmessig.
Mer informasjon og søknadsskjema finnes på www.sop.no

Trasoppklinikken
Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger
(SOP) og Trasoppklinikken har opprettet et hjelpetilbud til
leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse
og psykiske helse, for deretter å komme med forslag til videre
behandling.

Er du lege med et rusproblem,
eller er du pårørende til en?
Da kan du ta kontakt med

Shahram Shaygani, 920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no eller
Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no.
Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime så raskt som mulig,
og du får tilbud om 1 til 5 gratis samtaler ut fra en individuell vurdering. Dekning av reiseutgifter
for leger som kommer til samtale skjer etter fastsatte satser.
Les om det nye tilbudet i Tidsskriftet
https://tidsskriftet.no/2019/12/aktuelt-i-foreningen/tilbyr-hjelp-til-leger-som-sliter-med-rus
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1961-2021
60 års jubileum for
Norsk overlegeforening

LARS EIKVAR
SIRI TAU URSIN

Som opptrapping til et
jubileumsnummer 1-2021
har vi i 2020 invitert tidligere
Of-ledere til å komme
med innlegg i alle årets
utgaver av Overlegen

Les innlegg av
tidligere ledere
i Overlegen
1-2011:

https://www.legeforeningen.no/contentassets/
a1b216dafc9e40e887d4b2e2511062cc/overlegen-1-2011-jubileumsnummer.pdf

Vi fortsetter serien i nr. 3-2020
med 2 tidligere ledere

ODD J. FRISVOLD – RASMUS SVIHUS – ROLF SCHØYEN – TONE SPARR – OLAV MJØLSNES – EINAR S. HYSING – B

Lars Eikvar
Hvorfor ønsket du å bli leder i Of ?
Helt fra de første årene på medisin
studiet har jeg hatt ulike tillitsverv.
Dette engasjementet fortsatte som
ferdig utdannet lege. Som laboratorie
lege på et større sykehus ble det å
engasjere seg i sykehuslegenes lønnsog arbeidsvilkår svært viktig for meg.
Jeg var hovedtillitsvalgt for assistent
legene ved Ullevål sykehus under tiden
som assistentlege og satt to perioder i
styret i Yngre legers forening. Da jeg
gikk over i overlegestilling i 1997, regnet
jeg med at det ville gå noe tid før det
ville bli aktuelt å engasjere meg i nye
oppgaver for Legeforeningen. Jeg ble
imidlertid tidlig rekruttert inn i verv
for Of, og kom raskt med i styret. Da
Bente Mikkelsen senhøstes 2001 valgte
å gå over i ny stilling i Helse Øst, ble
jeg bedt om å ta på meg ledervervet
midlertidig. Det skulle vise seg å bli
en rolle jeg fylte fram til 2006.
Hvilken sak brant du mest for som leder?
Jeg kom inn som leder i en tid hvor det
meste av oppmerksomheten i sykehuslegenes yrkes-foreninger var rettet mot
helseforetaksreformen og alle de mulighetene og utfordringene disse endringene utløste. Det gjaldt i størst mulig
grad å ivareta alle de rettighetene som
var fram-forhandlet gjennom mange
år, i alt fra sentrale avtaler vi var del i
som medlem av Akademikerne til lokale
avtaler på sykehusnivå. Arbeidet tok
lang tid og krevde et inngående samarbeid med Yngre legers forening. Det
var også viktig å videreføre arbeidet
for å styrke overlegenes lønnsvilkår,
og gjøre lønnsnivået mindre avhengig
av utvidet arbeidstid og vakttjeneste.
Foretaksmodellen åpnet også for større
vekt på lokale forhandlinger, hvor overlegegruppen kunne bruke sin forhandlingstyngde. Samtidig var det viktig
ikke å svekke den sentrale forhandlingsmakten. Overordnede vilkår for
arbeidstid, beredskap og vakttjeneste
måtte bevares. Overleger skulle fortsatt være «dagarbeidere med vakt
tjeneste».
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Hva rakk du ikke
å bli ferdig med i din periode?
Jeg skulle ønske vi hadde kommet
lenger med å tilrettelegge for de medlemmene som har lederansvar. Overlegeforeningen har et særlig ansvar for å
inkludere og ivareta kolleger som har
lederroller i sykehusene. Samtidig kan
det være krevende for disse medlemmene å skille mellom rollen som arbeidstaker og som arbeidsgivers representant. De vil ofte bli trukket inn i
roller og posisjoner lokalt som kan gjøre
det vanskelig å forene det å være tillitsvalgt i en fagforening og samtidig ivareta
lederoppgavene. Det er også en utfordring for en fagforening å finne en
naturlig plass for lederne og arbeids
giverrepresentantene i en sektor hvor
mye av arbeidsgiverrollen må utøves
lokalt. Etter ti år som leder på nivå 2 og
3 i Norges største sykehus ser jeg imidlertid behovet for en fagforening for
ledere enda tydeligere nå. Fagforening
ene til alle yrkesgrupper i norske sykehus har ledere i sin medlemsmasse, og
det er nødvendig å ta debatten om hvordan man organisasjonsmessig skal kunne
ivareta ledergruppen på en måte som
blir akseptert og respektert av alle parter.
Hva synes du om
utviklingen i Of etter din tid?
Jeg gikk over i tunge lederstillinger fra
2009, og har hatt begrenset kontakt
med Overlegeforeningen etter dette.
Sett fra mitt ståsted fremstår Overlegeforeningen som en sentral aktør i Legeforeningens arbeid for medlemmenes
lønns- og arbeidsvilkår. Overlegeforen
ingens ledere har vært naturlige valg
til visepresidentrollen, og Of har vært
godt representert i sentralstyrets arbeid.
Overlegeforeningen har i lang tid vært
den største yrkesforeningen i Dnlf,
og medlemsmassen utgjør den faglig
tyngste delen av norske leger. Denne
rollen som «storebror» er krevende å
forvalte, og gjør det nødvendig med god
dialog med de øvrige yrkesforeningene.
Slik sett er det kanskje et tankekors
at ingen leder av Overlegeforeningen

Lars Eikvar
60 år
Tidsperiode som
Of-leder
2002-2006
Andre sentrale verv
i Legeforeningen:
Styremedlem i Yngre
legers forening 1994-1997
Medlem av sentralstyret 2002-2007
Hva gjør du nå?
Avdelingsdirektør, Helse Sør-Øst RHF

har blitt president i Den norske legeforening.
Hva er dine tanker om foretaksreformen?
Helseforetaksreformen hadde som
formål å effektivisere norsk sykehussektor og fjerne avhengigheten til
lokale og regionale forvaltningsnivåer.
Reformen er snart 20 år gammel, men
helseforetakssektoren har mange uløste
utfordringer. Det reformen ikke har
løst til nå, må håndteres med nye grep.
Fortsatt utgjør utdatert bygningsmasse,
gammelt medisinsk teknisk utstyr og
uhensiktsmessige IKT-systemer store
begrensninger for daglig drift og reduserer handlingsrommet for forbedringer
som krever investeringer. Det er også
andre grunnleggende utfordringer med
selve modellen. Paradoksalt nok ser vi
at eierskapsmodellen med helsefore
takene som egne juridiske subjekter,
lokalt budsjettansvar og svært begrenset
dynamikk i styringsstrukturen gir en
konserverende effekt som gjør det
vanskelig og tidkrevende å gjennom
føre større endringer. Dette blir et
problem framover, når vi nå må legge
om spesialisthelsetjenestene både
raskere og mer omfattende for å kunne
gi god helsehjelp til alle innenfor de
ressursene fellesskapet kan stille med.
Foretaksmodellen har økt avstanden til
primærhelsetjenesten som har en annen
eierstruktur. Dette bidrar også til et
mindre effektivt og mer kostnadskrev
ende helsevesen samlet sett. De tiltak
ene som har kommet så langt, har ikke
evnet å bedre vesentlig på forholdene.

BENTE MIKKELSEN –

LARS EIKVAR – SIRI TAU URSIN

Jeg tillater meg derfor å spå at vi innen
ti år har vært gjennom en ny og mer
omfattende reform i helsesektoren.
Hva er viktig for Of i årene som kommer?
Et område som trenger økt innsats er
overlegenes fysiske arbeidsmiljø i sykehusene. Mange kolleger utfører fysisk
krevende prosedyrer i store volumer
under dårlig tilrettelegging. For en del
prosedyrer er det også en utfordring at
disse blir utført sjelden, i akutte situasjoner og under uvante eller suboptimale betingelser med mangel på hjelpepersonell eller hvor hjelpepersonellet
ikke har tilstrekkelig erfaring. Hensynet
til pasienten må alltid gå først, hvilket
øker risikoen for helseskadelige belastninger. Mange leger er ikke bevisste
nok på eget arbeidsmiljø og behovet
for å ivareta egen helse. Jeg har også et
inntrykk av at de ergonomiske forhold
ene ikke alltid blir tillagt nok vekt, og
har heller ikke blitt tilpasset et økende
antall kvinnelige kolleger. Helsa skal
holde livet ut, og det er helt uakseptabelt

Siri Tau Ursin
Siri Tau Ursin
58 år
Tidsperiode
som Of-leder:
2006-2007
Andre sentrale verv
i Legeforeningen:
Har vært medlem av
sentralstyret, medlem i det første
fagstyret, deltatt i og ledet Of’s lederutvalg, medlem av Gjør kloke valg
styret, ledet utdanningsfond III, leder
av Norsk anestesiologisk forening
og sikkert mer som jeg ikke husker
i farten!
Hva gjør du nå?
Administrerende direktør
i Finnmarkssykehuset

– ARNE LAUDAL REFSUM – JON HELLE

at leger skal risikere belastningsskader
som både truer mulighetene til å stå i sin
spesialitet gjennom hele yrkeslivet og
svekker livsutfoldelsen som pensjonist.
Ønsket om å utvide den yrkesaktive
delen av livet er et tilbakevendende
tema, og kanskje særlig for leger. På
tross av mange års satsing på senior
politikk i Overlegeforeningen, synes
det fortsatt å råde en forestilling om
at en overlege skal kunne yte samme
innhold i sin yrkesutøvelse helt fram til
pensjonering. Deler av dette er knyttet
til profesjonsidentiteten, men samfunnets manglende kunnskap om våre
arbeidsforhold er også et problem.
Vi trenger en mer helhetlig livsfase
politikk for overlegerollen som kan
muliggjøre en mer verdig og individuell
tilpasning av hele yrkeskarrieren for
våre medlemmer.
En tidligere politiker, minister og
sentral samfunnsaktør som jeg møtte
mange ganger som forhandlingsmotpart sa til meg en gang at han ikke
kunne forstå hvorfor overlegene frem-

stod som så kollektivistisk innstilt, og
var preget av så sterke krav til intern
likhet. Jeg tenkte at det var interessant
at han hadde et slikt inntrykk av oss.
Den enkelte overlege i norske sykehus
har et stort personlig ansvar for sin
yrkesutøvelse, og kan i noen grad
bruke sin faglige autoritet til å påvirke
tjenestene innen sine områder. Det er
mange som har sett over til kolleger i
egen praksis og tenkt hvilke fordeler
det gir å være selvstendig profesjonsutøver. I sykehusene er overlegene helt
avhengige av å stå sammen for å sikre
lønns og arbeidsvilkårene. Ofs medlemmer har valgt å utøve legegjerningen
som ansatte i et offentlig helsevesen
som tilbyr likeverdige helsetjenester
til alle. Det valget vil nok også alltid
prege overlegenes tilnærming til forhandlingsbordet. Samtidig vil opp
slutningen blant medlemmene om en
offentlig drevet spesialisthelsetjeneste
være en viktig faktor for samfunnets
vurderinger av modeller for å tilby
helsetjenester framover. •

Hvorfor ønsket du å bli leder i Of ?
Jeg overtok midt i en valgperiode fordi
daværende leder gikk over i ny jobb.
Jeg hadde ikke egentlig tenkt at jeg
skulle bli leder, men når jeg ble spurt
var det naturlig å si ja. Det er jo både
en tillitserklæring og en utfordring.

husker også store bunker med papirer,
vi var på ingen måter et papirløst styre.
Det jeg tror jeg med hånden på hjertet
kan si at jeg oppnådde var å få til effektive styremøter med et styre som samarbeidet godt, og det er jeg stolt av.

Hvilken sak brant du mest for som leder?
Jeg har alltid vært opptatt av ledelse
som fag, og at leger må få muligheten
til å være ledere. Da tenker jeg både på
at vi må støtte opp under de av våre
kollegaer som velger å gå inn i lederstillinger, men også på hvordan avtaler
utformes, og hvordan det legges til
rette for at man for eksempel kan
kombinere klinikk og ledelse.
Hva er du mest stolt
over å ha oppnådd i din tid?
Her må jeg nok si at som leder i ett år
så oppnådde jeg kanskje ikke så mye
konkret. Det jeg husker best er det gode
samarbeidet med sekretariatet og at
det var lett å være leder fordi alle sakene
vi behandlet var så godt forberedt. Jeg

Hva rakk du ikke
å bli ferdig med i din periode?
Å få landet en retning for lederstøtte og
lederutvikling i Of. Her er det faktisk et
pågående arbeid, og alt som skjer og
har skjedd er et viktig signal om at Of
også er for våre ledere, men vi er fortsatt ikke helt i mål her.
Hva synes du om
utviklingen i Of etter din tid?
Etter meg fikk Of en leder med mye
mer frikjøp, det er en riktig og ønsket
utvikling.
Hva er viktig for Of i årene som kommer?
Å være synlige, å delta på de viktige
arenaene, og så har jeg tro på et godt
samarbeid med den nye fagaksen i
legeforeningen. •
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JUS FOR LEGER:

Den arbeidsrettslige betydningen
av å ha tiltrådt en stilling
Noen og enhver kan i blant lure på om man bør gå på jobb eller
holde seg hjemme. Særlig under pandemien er det viktig å ikke møte
på jobb selv om symptomene er relativt milde. Dette gjelder enn mer
for helsepersonell enn de fleste andre yrkesgrupper. Men for noen
får sykdom større betydning enn for andre.

›› Av Frode Solberg, ass. direktør og sjefadvokat, Jus og arbeidsliv, Dnlf

D

et jeg skal redegjøre for, er
betydning av å ha tiltrådt en
stilling. Det er all grunn til å ha klart
for seg konsekvensene av å ikke møte
opp første dag på jobb. Det kan være
at leger har blitt syke – kort eller lang
varig – og når tiltredelsen i ny jobb
kommer, er legen for syk til å møte på
jobb. Er man syk, er man syk, men ofte
er det jo slik at man ligger i en gråsone
om man skal møte på jobb eller ikke.
Kanskje er man litt forkjølet. Eller
gravid, og sliter med kvalme og
bekkenplager.
Mange har fått med seg betydning av
tiltredelse når det gjelder tariffavtalte
rettigheter, slik som full lønn under
sykdom, foreldrepenger mm. Det kan
bety flere hundre tusen i forskjell om
hen blir syk før eller etter tiltredelse.
Men det færre vet, er at du ikke har
arbeidsrettslig vern for arbeidsavtalen
før du har tiltrådt. Det betyr at arbeidsmiljølovens vern mot oppsigelse ikke
gjelder. Men hvilke regler gjelder da?
Kan arbeidsgiver bare sette arbeids
avtalen til side?
Høyesterettsdom gir avklaring

Dette spørsmålet tok Høyesterett
stilling til i en dom fra 2004 (inntatt i
Retstidende 2004 s 76). Saken gjaldt
en mann som var blitt fast ansatt som
lærer. Opplæringsloven stilte visse
krav for fast ansettelse. Så viste det seg
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at han ikke oppfylte de formelle kravene
som gjaldt for stillingen. Arbeidstaker
hadde gitt uriktige opplysninger i søknaden, som ikke ble oppdaget. Partene
var enige om at han ikke hadde blitt
ansatt dersom dette var kjent. Feilen
var imidlertid ikke gjort for å villede
tilsettingsmyndigheten. Det at det ikke
ble oppdaget var en svikt i skolens
rutiner. Jeg går ikke nærmere inn på
dette her, men et hovedpoeng var at
en prøve han hadde avlagt ikke var tilstrekkelig for å bli allmennlærer, men
han kvalifiserte til stilling som faglærer.
Arbeidsgiver ville endre stillingen fra
fast allmennlærer til midlertidig fag
lærer. Arbeidstaker fikk fremlagt en ny
arbeidsavtale, som han nektet å signere.
Saken løste seg ikke, og arbeidstaker
tok ut stevning.
Spørsmålet var om arbeidsforholdet
skulle kunne bringes til opphør etter
arbeidsrettslige eller avtalerettslige
regler. Dette er to ulike vurderinger
og har ulik fremgangsmåte. Han tapte
i tingretten og vant i lagmannsretten
(dissens), og saken ble deretter sluppet
inn til behandling i Høyesterett. Høyesterett la til grunn følgende rettslige
utgangspunkt:

gjøre gjeldende avtalerettslig ugyldighet.
Siden det i dette tilfellet var spørsmål
om å omgjøre et kommunalt ansettelsesvedtak, vil både forvaltningslovens
saksbehandlingsregler, jf. forvaltnings
loven §2 annet ledd, og generelle forvaltningsrettslige prinsipper i begge
tilfeller komme til anvendelse. Den
problemstillingen som her behandles,
er ikke løst i arbeidsmiljøloven. Det kan
nok sies at arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler i og for seg bygger på en
forutsetning om at det er inngått en
gyldig arbeidsavtale mellom partene, men
jeg kan ikke se at en slik - mer teknisk
- betraktningsmåte her kan være avgjør
ende. Det er ikke uttalelser i lovforar
beidene som har direkte tilknytning til
den foreliggende problemstilling.»

«Hovedspørsmålet i saken har vært
om kommunen måtte bringe As arbeidsforhold til opphør etter arbeidsmiljølov
ens regler, eller om det var tilstrekkelig å

«Dersom As manglende kompetanse
hadde blitt avdekket før han tiltrådte
stillingen, anser jeg det klart at kommunen
kunne brakt forholdet til opphør uten å

Her kan vi merke oss at Høyesterett
ikke finner noen klar løsning på spørsmålet hverken i forarbeidene eller
loven selv. Vi kan også merke oss at ved
kommunale ansettelser kommer også
forvaltningsloven og generelle forvaltningsrettslige prinsipper til anvendelse.
Høyesterett oppstiller en klar regel
om hvilket regelverk som kommer til
anvendelse før tiltredelse:

JUS FOR LEGER:

«Er man syk, er man
syk, men ofte er det jo
slik at man ligger i en
gråsone om man skal
møte på jobb eller ikke»

gå veien om oppsigelse eller avskjed
etter arbeidsmiljølovens regler.»
Og videre:
«Etter at arbeidstakeren har begynt
i arbeidet, kommer imidlertid dette
spørsmålet i en annen stilling. Reelle
hensyn taler for at arbeidsforholdet da
må avvikles etter arbeidsmiljølovens
regler. De hensyn som ligger bak
arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler,
gjør seg i all hovedsak gjeldende også i
disse tilfeller. Stillingsvernsreglene synes
å gi en hensiktsmessig og tilstrekkelig
fleksibel regulering hvor arbeidstakeren,
til tross for en opprinnelig ugyldig
arbeidsavtale, likevel tiltrer stillingen.
Hvis arbeidstakeren er sterkt å bebreide
- for eksempel ved bevisst å ha gitt
uriktige opplysninger som var avgjør
ende for ansettelsen - vil dette etter
omstendighetene kunne gi grunnlag for
avskjed etter arbeidsmiljøloven §66,
som må forstås slik at den kan anvendes
i slike tilfeller.»
Her oppstiller Høyesterett en regel
som tilsier at etter tiltredelse er opp
sigelsesreglene i arbeidsmiljøloven de
relevante saksbehandlings- og vurd
eringstema, og at dersom arbeidstaker
har villedet arbeidsgiver kan det bli
aktuelt med avskjed. I motsetning til
oppsigelse, som innebærer at arbeids-

forholdet opphører etter en oppsigelsestid, innebærer avskjed at arbeidstaker
fratrer arbeidet umiddelbart.
Det ble i samme sak gjort til tema
om tiden i arbeid kunne få betydning
for hvilket regelverk som skulle gjelde.
Også her oppstilte Høyesterett en
ganske klar regel:
«Jeg er kommet til at tiltredelsen i
utgangspunktet må være avgjørende
for om arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler her skal anvendes. Å la
løsningen avhenge av hvor lang tid
vedkommende har vært i arbeidet, kan
jeg ikke se at det er grunnlag for. Et slikt
tidsmessig skille ville også være i strid
med hensynet til forutberegnelighet og
klare rettstekniske hensyn. Om det likevel
her må gjelde et slags utvidet re integraprinsipp for tilfeller hvor forholdet oppdages få dager etter at arbeidsforholdet
er tiltrådt, har jeg ikke foranledning til
å ta stilling til.»
Høyesterett tar ikke stilling til om
avtalerettslige regler kan gjelde dersom arbeidstaker kun har jobbet i få
dager. Men den store hovedregelen må
sies å være tiltredelsen. Siden arbeidstaker hadde tiltrådt, måtte kommunen
her følge de arbeidsrettslige reglene
– og i tillegg de forvaltningsrettslige,
siden det var tale om en kommune - for
å terminere arbeidsforholdet. Her var

hverken arbeidsrettslige eller forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler
fulgt, og oppsigelsesvedtaket var
heller ikke fattet av kompetent (riktig)
myndighet, slik at oppsigelsen ble
kjent ugyldig.
Avtalerettslige regler

Avtalerettslige regler gjelder altså
dersom arbeidsgiver ønsker å bringe
arbeidsforholdet til opphør før arbeidstaker har tiltrådt stillingen. Jeg går
ikke nærmere inn på hva avtaleretts
lige regler og prinsipper er her, men
nevner kort at det kan være tale om
bristende forutsetninger. Et eksempel
kan være der det inngås arbeidsavtale,
men hvor arbeidstaker ikke får sikkerhetsklarering. Her vil det etter om
stendighetene kunne være grunnlag
for å sette arbeidsavtalen til side på
avtalerettslig grunnlag. Dette er lagt
til grunn i Statens personalhåndbok.
Et annet nærliggende eksempel kan
være at arbeidsavtale inngås for en
kort periode (sommer) på et hotell,
så kommer en flom som oversvømmer
hotellet, og hele grunnlaget for
ansettelsen dermed forsvinner.
Når det gjelder oppsigelse fra arbeidstaker, er det i utgangspunktet arbeidsavtalens oppsigelsesfrist som gjelder.
Men det er ikke noe i veien for å si
opp stillingen før tiltredelsesdato.
I slike tilfeller anbefales uansett dialog
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«Hvis man ikke bør
møte opp fysisk på
arbeidsplassen, kan
partene avtale at legen
starter sitt arbeid
på hjemmekontor med
videomøter, litteraturstudier, gjøre seg kjent
med hjemmesider osv.»

med arbeidsgiver da det ofte verken
er i arbeidsgivers eller arbeidstakers
interesse at hen tiltrer en stilling hen
allerede har sagt opp.
Hva er egentlig tiltredelse?

Et viktig juridisk skille for hvilke regler
som kommer til anvendelse er altså tiltredelsen, men hva er egentlig det? Hva
kreves for at man anses for å ha tiltrådt?
Utgangspunktet er at arbeidstaker må
ha utført sine oppgaver etter arbeidsavtalen. Rent praktisk og forenklet
betyr det å ha kommet seg inn døren
på sykehuset. Det kreves ikke at man
gjør akkurat det man er tilsatt for å
gjøre, men det kreves at man er arbeidsfør – i stand til å utføre arbeidet. Ofte
vil den første tiden gå med til å gjøre
seg kjent og evt også bli opplært i
gjeldende regler og prosedyrer på
arbeidsplassen. Dersom partene er
enige om at det første tiden skal be
nyttes til hjemmestudier, vil man også
ha tiltrådt selv om arbeidstaker ikke
har møtt opp fysisk på arbeidsplassen.
Dette kan være særlig aktuelt nå pga
pandemien. Hvis man ikke bør møte
opp fysisk på arbeidsplassen, kan part
ene avtale at legen starter sitt arbeid
på hjemmekontor med videomøter,
litteraturstudier, gjøre seg kjent
med hjemmesider osv.
Er man syk eller blir forhindret fra
å møte fordi man ikke rakk et fly, har
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man ikke tiltrådt. Tariffavtaler på sykehus gir legen viktige rettigheter fra dag
1 på jobb, blant annet sykepenger uten
krav til opptjeningstid og også full
lønn. Uten slike rettigheter ville legen
fått ytelser etter folketrygdloven, som
er vesentlig dårligere og i noen tilfeller
intet pga krav til opptjeningstid. Tariffavtaler gir altså viktige rettigheter som
man ellers ikke ville hatt.
Permisjoner kan reise særlige spørsmål. Dersom arbeidstaker har foreldrepermisjon, og skal tiltre stilling hos
annen arbeidsgiver, reises spørsmålet
om det kreves tiltredelse hos ny arbeidsgiver for å få rettigheter der. En
slik sak var oppe for Diskrimineringsnemnda i 2018. Kort fortalt ble konklusjonen at det ikke var diskriminerende
at ny arbeidsgiver krevde tiltredelse
for at vedkommende skulle få tariff
avtalte rettigheter. Selv helt ordinære
permisjoner kan altså medføre at man
mister viktige rettigheter ved jobbytte.
Men resultatet kan bli motsatt der man
for eksempel har en foreldrepermisjon
og skal tilbake til samme arbeidsgiver
etter endt permisjon. Hvis hen har
permisjon med en på forhånd avtalt
dato for å gjeninntre, er det ikke krav
til at hen fysisk må gjeninntre for å
beholde tariffavtale rettigheter etter
permisjonen. For å ta eksempelet med
foreldrepermisjon: Hvis hen har foreldrepermisjon med avtale med arbeids

giver om å gjeninntre 1. november, men
blir syk og dermed forhindret fra å
gjeninntre. I slike tilfeller har hen rett
til sykepenger fra 1. november fordi
dato for gjeninntreden var avtalt på
forhånd. Dette er avklart for KS tariffområde gjennom noen dommer i
Arbeidsretten. Vi har ingen tilsvarende
avklaring i Arbeidsretten for Spekter
og Virke tariffområdet, men Lege
foreningen legger til grunn at det
samme gjelder også her.
Ved jobbytter derimot bør man altså
være særlig oppmerksom på dette med
tiltredelse. Det samme gjelder overgangen fra medisinstudent til arbeidstaker. Rettighetene som student er
dårlige, men har man tiltrådt som lege
på et sykehus, sikres man blant annet
full lønn fra første arbeidsdag ved sykdom. Dersom legen bytter arbeid hos
samme arbeidsgiver (sykehus), vil
legen ikke måtte tiltre for å få rettig
heter. En overlege som blir seksjonsoverlege, beholder altså rettigheter uten ny
tiltredelse. Bytter legen arbeidsgiver,
stilles det krav om tiltredelse. Dette
gjelder også selv om begge arbeids
givere er organisert innenfor samme
tariffområde. Unntak fra dette er leger
i spesialisering som gjennomfører
deler av spesialiseringsperioden hos
samarbeidsforetak. De er sikret mot at
skiftet av arbeidsgiver i seg selv fører
til svekkede sosiale rettigheter. •

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

For mye utbetalt lønn

- hva nå?

Av advokat og
››juridisk
rådgiver i

Overlegeforeningen,
Liv Marit Fagerli

E

Et tilbakevendende spørsmål til Legeforeningens avdeling
for Jus og arbeidsliv, er om arbeidstaker plikter å betale tilbake
for mye utbetalt lønn. Selv om Overlegen har hatt artikler om
temaet flere ganger (blant annet Overlegen nr 3 2013 og
nr 4 i 2017), tyder antall henvendelser på at vi tåler et gjensyn
med tema.

n typisk henvendelse gjelder en
lege som over tid- potensielt flere
år- har fått for mye lønn utbetalt. I
noen tilfeller har legen initialt stusset
på om lønnen var korrekt, og sjekket
med arbeidsgiver som har bekreftet at
den var riktig. For så senere oppdage at
det var utbetalt for mye. I andre tilfeller
har ikke «tanken streifet» legen at lønnen som ble utbetalt ikke var korrekt.
Felles for flere av sakene er at når
arbeidsgiver oppdager feilen, blir legen
kontaktet og bedt om å betale det for
mye utbetalte tilbake. Gjerne presentert som en plikt til å betale tilbake,
uten at arbeidsgiver ser hen til hvem
som er mest å bebreide for feilutbetal
ingen, hvor mye det er snakk om, om
legen har mottatt feilutbetalingen i god
tro om at utbetalingen var korrekt mv.
Det kan se ut som om enkelte arbeidsgivere legger ekstra tyngde i argumentasjonen sin ved å vise til at arbeids
avtalen inneholder et punkt om plikt
til å betale tilbake for mye lønn.
Spørsmålet som ofte oppstår, er om
arbeidstaker plikter å betale tilbake det
som er for mye utbetalt? Og hvis arbeidstaker plikter å betale tilbake, er neste

spørsmål om arbeidsgiver har anledning til å gjennomføre lønnstrekk for
å få tilbakebetalt det som er for mye
utbetalt.
Utgangspunktet er at arbeidsgiver
plikter å utbetale korrekt lønn til riktig
tid. Motstykket er at arbeidstaker som
hovedregel må kunne forvente at
lønnsutbetalingen er korrekt.
Men så skjer det av og til at den utbetalte lønnen er feil- og tema for denne
artikkelen er tilfeller der arbeidstaker
har fått utbetalt for mye lønn. Har da
arbeidstaker plikt til å betale tilbake
det som er for mye utbetalt?
Plikter arbeidstaker
å betale tilbake for mye utbetalt lønn?

Arbeidsgivers adgang til å kreve tilbakebetaling når feilutbetalingen skyldes
arbeidsgiver, reguleres av de ulovfestede
reglene om retten til å kreve tilbake
betaling av et beløp som betaleren
ikke var forpliktet til å betale.
Denne læren kalles condictio
indebeti på fagspråket. Etter læren
om condictio indebeti skal spørsmålet
om det foreligger et tilbakesøkingskrav
vurderes konkret. I den konkrete hel-

hetsvurderingen vil både hensynet til å
bevare situasjonen uendret på tross av
feilen (oppgjørshensynet), og behovet
for å korriger feilen (korreksjonshensynet) stå sentralt.
Relevante momenter i den konkrete
vurderingen av om det er rimelig at
arbeidstaker betaler tilbake det som er
for mye utbetalt, vil blant annet være
om arbeidsgiver og/eller arbeidstaker
var i aktsom god tro, fordringens art,
graden av innrettelse, hvem som er
skyld i at feilutbetalingen har funnet
sted, beløpets størrelse og tiden som
har gått fra feilutbetalingen fant sted,
til den ble oppdaget.
Jeg vil nedenfor kort beskrive hva
som ligger i de ulike momentene:
Betydningen av hvem
som er skyld i feilutbetalingen
Det er vanligvis arbeidsgiver som foretar beregning av lønn, og det er arbeidsgiver som er den profesjonelle part.
Arbeidsgiver vil derfor i utgangspunktet
være den som er nærmest til å bære
følgene av at det er utbetalt for mye
lønn. I de tilfellene feilutbetalingen
skjer som resultat av feil foretatt av
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arbeidsgiver, vil det derfor ofte være
mer rimelig at feilen går ut over den
profesjonelle parten (arbeidsgiver)
enn at det går ut over privatpersoner
(arbeidstaker).
Samtidig er det slik at arbeidstaker i
noen ganger er den som leverer oversikt over medgått arbeidstid mv. Hvis
denne oversikten er feil, kan det tenkes
at arbeidstaker er den nærmeste til å
bære følgende av feilen som skyldes
oversikt levert av arbeidstaker selv.
Tidsmomentet/graden av innrettelse
I vurderingen av om arbeidstaker har
plikt til å betale tilbake, er tiden som
har gått fra feilutbetalingen fant sted,
til arbeidsgiver orienterte arbeidstaker,
av betydning.
Hvis arbeidsgiver nokså umiddelbart
etter feilutbetalingen oppdager at det
er utbetalt for mye lønn, og orienterer
arbeidstaker om det, skal det mer til
for å si at arbeidstaker ikke plikter å
betale tilbake enn de tilfeller hvor det
går lang tid før feilutbetalingen opp
dages. Dette ut fra en tanke om at hvis
arbeidsgiver orienterer før lønnen har
kommet på arbeidstakers konto, eller
umiddelbart etter, har arbeidstaker
ikke har rukket å innrette seg etter
det feilutbetalte; arbeidstaker har for
eksempel ikke brukt det utbetalte til
livsopphold.
Dette henger sammen med det jeg
nevnte ovenfor om oppgjørshensynet
og korreksjonshensynet. Jo lenger tid
som har gått, jo større er sannsynlig
heten for at arbeidstaker har brukt det
feilutbetalte beløpet til livsopphold.
Beløpets størrelse
Størrelsen på det feilutbetalte vil også
kunne spille inn. Hvis beløpet er lite,
vil det kunne tale mot tilbakebetaling.
Det vil trolig også ofte være vanskelig
ere for arbeidstaker å oppdage feilutbetalingen hvis beløpet er lite enn
hvis det er snakk om høyere beløp.
Samtidig er det ikke automatisk slik
at større beløp betyr plikt til å betale
tilbake. Jeg nevnte innledningsvis som
eksempel tilfeller der arbeidstaker har
vært usikker på om den utbetalte lønnen
er korrekt, og kontakter arbeidsgiver for
å forsikre seg om at lønnen er korrekt.
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Det kan for eksempel være sykehusleger som har redusert sin avtale om
utvidet arbeidstid (UTA), og stusser
på om lønnen etter redusert UTA er
korrekt. Hvis legen i slike tilfeller kontakter arbeidsgiver og ber arbeidsgiver
sjekke at lønnen er korrekt- og får det
bekreftet av arbeidsgiver- skal det mer
til for at legen har plikt til å betale
tilbake lønn hvis det senere viser seg
at det likevel ble utbetalt for mye.
Slik feilutbetaling kan skje over noe
tid, og da vil beløpet kunne bli av en
viss størrelse. Men selv om det feilutbetalte da ikke er et lite beløp, vil det i
vurderingen av om legen plikter å
betale tilbake spille inn at legen opptrådte aktsomt og kontaktet arbeids
giver for å forsikre seg om at lønnen er
korrekt. Når arbeidsgiver bekrefter at
så er tilfelle, må legen kunne «slå seg
til ro» med det. Arbeidsgiver har i dette
eksempelet fått ekstra oppfordring til
å sjekke at lønnen som utbetales er
korrekt, og da må arbeidsgiver etter
min vurdering bære risikoen hvis det
senere viser seg at lønnen likevel ikke
var korrekt. Jeg anbefaler for øvrig at
arbeidstaker kontakter arbeidsgiver
skriftlig i slike tilfeller.
Var arbeidstaker i aktsom god tro?
Dersom arbeidstaker derimot skjønte
– eller burde ha forstått- at det ble
utbetalt for mye lønn, plikter arbeidstaker å ta kontakt med arbeidsgiver og
opplyse om feilen, og betale tilbake det
som er for mye utbetalt. Arbeidstaker
som mottar for mye utbetalt lønn
«mot bedre viten», har ikke beskyttelsesverdig interesse i å beholde det for
mye utbetalte.
Generelt er det slik arbeidstaker
har plikt til å kjenne grunnlaget for sin
lønn, og sjekke at lønnsutbetalingen
er korrekt.
For sykehusleger er imidlertid
lønnsslippene ofte kompliserte og
uoversiktlige med ulike beløp fra måned
til måned. Det kan være til dels store
variasjoner i hvor mye som utbetales
hver måned og dette kan være momenter som taler mot plikt til å betale til
bake. Når det er sagt, finner jeg likevel
grunn til å nevne at vurderingen av om
legen har vært i aktsom god tro, er for-

holdsvis streng. Som minimum må det
forventes at legen med jevne mellom
rom går gjennom lønnsslippen for å
sjekke at utbetalingen er korrekt. Og
særlig bør legen sjekke lønnslippen når
det har skjedd endringer i lønnen. For
eksempel hvis legen går fra å jobbe
heltid til deltid, fra å jobbe vakt til kun
dagtidsarbeid eller hvor avtale om
utvidet arbeidstid er endret mv.
Oppsummert – plikter arbeidstaker å
betale tilbake for mye utbetalt lønn?
Det er ikke mulig å si ja eller nei på om
arbeidstaker plikter å betale for mye
utbetalt lønn. Det vil bero på en
skjønnsmessig helhetsvurdering av
blant annet de momentene jeg har
nevnt ovenfor.
Men hvis man kommer til at arbeidstaker plikter å betale tilbake for mye
utbetalt lønn, oppstår spørsmålet om
det gir arbeidsgiver lovlig adgang til å
foreta lønnstrekk for å få tilbake det
som er for mye utbetalt.
Har arbeidsgiver lov til å trekke i lønn?

For å starte med svaret- nei det er ingen
automatisk sammenheng mellom plikt
til å betale tilbake, og rett til å foreta
lønnstrekk.
Det følger av arbeidsmiljøloven §
14-15(2) bokstav c) at trekk i lønn og
feriepenger ikke kan gjøres unntatt når
det på forhånd er fastsatt ved skriftlig
avtale. Opplistingen i loven over de
tilfeller arbeidsgiver har lov til å foreta
trekk i lønn, er uttømmende. Det betyr
at lønnstrekk kun er lov for de tilfellene
som konkret står nevnt i arbeidsmiljø
loven § 14-15 (2).
Hensikten med bestemmelsen er å
sikre at arbeidstaker har forutsigbarhet
med tanke på å disponere lønnsinn
tekten sin til nødvendig underhold.
Som nevnt åpner arbeidsmiljøloven
§ 14-15 (2) bokstav c) for at trekk i lønn
kan foretas når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale. Veldig mange
har arbeidsavtaler hvor det står at ved
for mye utbetalt lønn, kan arbeidsgiver
trekke i lønn. Et praktisk spørsmål er
derfor om denne (eller lignende) formuleringen i arbeidsavtalen oppfyller
lovens krav til «på forhånd fastsatt ved
skriftlig avtale».

Foto: ©Nitinan - stock.adobe.com

Svaret på det er nei. At det i arbeidsavtalen står at arbeidsgiver kan trekke i
lønn ved for mye utbetalt lønn, er ikke
en «på forhånd fastsatt skriftlig avtale».
Det betyr at arbeidsavtalen i seg selv ikke
gir arbeidsgiver lovlig adgang til å foreta
trekk i lønn ved for mye utbetalt lønn.
I en forholdsvis fersk uttalelsen fra
Sivilombudsmannen (2020/417 av 9.
juni 2020) viser ombudsmannen til en
av sine tidligere avgitte uttalelser, sak
1999/2142. I saken fra 1999 vurderte
ombudsmannen hvordan ordlyden
«på forhånd» skulle forstås. Ordlyden
kunne enten forstås slik at det var
adgang til å foreta lønnstrekk på grunnlag av en avtale inngått før feilutbetaling
(typisk formulering om tilbakebetalingsplikt i arbeidsavtaler), eller slik at det
kun ble gitt adgang til å foreta trekk
når det ble inngått avtale om dette
etter at feilutbetaling var skjedd, og
omfanget av feilutbetalingen var klarlagt. Ombudsmannen la den sistnevnte
forståelsen til grunn, og uttalte:
«Det sentrale vil etter mitt syn være
at det foreligger et uomtvistelig samtykke før det foretas trekk i arbeids
takers lønn. Dette innebærer at det må
foreligge en avtale der det er klart at
begge parter er innforstått med hva
trekket gjelder. Som utgangspunkt vil
jeg derfor anta at loven kun åpner for
å gjøre trekk i lønn og feriepenger der
avtale om dette er inngått i etterkant av
feilutbetalingen. Avtalen om adgang til

å trekke i lønnen blir dermed samtidig
en erkjennelse av at det foreligger et
krav og arbeidstakers samtykke i at
kravet gjøres opp ved at det foretas
trekk i lønn. I de tilfeller det foreligger
skriftlige generelle forhåndsavtaler om
adgang til å gjøre trekk i lønn i forkant
av feilutbetalingen, hvilket har vist seg
er en relativt vanlig standardklausul
innenfor det offentlige, mener jeg det
er grunn til å anta at denne avtalen
bare vil kunne danne grunnlag for trekk
der det i tillegg foreligger en erkjennelse
fra arbeidstakeren om at det foreligger
et krav på arbeidsgiverens hånd jf.
også bestemmelsen i bokstav e) om
erstatningskrav. I tvistesituasjoner der
det ikke er erkjent at det foreligger et
krav på arbeidsgivers hånd, vil en generell forhåndsavtale om trekk etter
mitt syn ikke kunne gjøres gjeldende.»
Daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet fulgte opp ovennevnte uttalelse med å skrive til ombudsmannen at departementet var
«enig i at en standardklausul inntatt i
arbeidsavtalen som generelt slår fast at

det skal være adgang til å foreta trekk
i lønn ved feilutbetalinger i utgangspunktet ikke kan danne grunnlag for
trekk i lønn». I samme brev ble det
presisert at en forhåndsavtale etter
departementets syn kunne være gyldig
«hvis den er supplert med begrensninger
med hensyn til trekkets størrelse, preklusjonsfrister, varsling, krav om etterfølgende erkjennelse og samtykke og/
eller andre vilkår som i tilstrekkelig
grad sikrer arbeidstakerens behov for
forutsigbarhet og kontroll».
Oppfatningen som kom til uttrykk i
uttalelsen i sak 1999/2142, er senere
gjentatt i uttalelsene i sak 2015/1834
og 2017/256.
Oppsummert om dette, er det min
vurdering at en standardklausul i arbeidsavtalen ikke i seg selv gir rett til å
foreta lønnstrekk. For at arbeidsgiver
skal kunne foreta trekk i lønn, må arbeidstaker i etterkant av den konkrete
feilutbetalingen vurdere om arbeidstaker
er enig i at det er utbetalt for mye, og
hvor mye det i så fall er snakk om- og
om arbeidstaker er enig i at det foreligger plikt til å betale tilbake. Først
etter dette har arbeidstaker forutsetninger for å inngå avtale om trekk i lønn.
Ved uenighet om
det er utbetalt for mye lønn

Det er ingen selvfølge at arbeidstaker
og arbeidsgiver er enige i om det foreligger plikt til å betale tilbake, og hvor
mye arbeidstaker i så fall plikter å betale tilbake.
Dersom det er uenighet om dette, må
arbeidsgiver inndrive kravet på lovlig
måte. Det vil i praksis si å gå til domstolen med krav om dom for at arbeidstaker er skyldig beløpet, og så inndrive
kravet på lovlig måte. Lovlig måte vil
si enten å inngå avtale med arbeidstakeren om lønnstrekk, eller inndrivelse
via namsmyndighetene. •

Ny uttalelse fra Sivilombudsmannen

Som nevnt ovenfor kom Sivilombudsmannen 9. juni 2020 (sak 2020/417)
med en ny uttalelse i en sak med krav om tilbakebetaling av for mye lønn.
Uttalelsen kan leses i sin helhet på ombudsmannens nettsider
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/krav-om-tilbakebetalingav-for-mye-utbetalt-lonn-2/
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Legeforeningens fagakse
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.

›› Av Cecilie Risøe, leder av fagstyret

Kjenner
du til Ukom?
Noen av dere vil huske at vi for knapt 10 år siden presset på for å få opprettet en uavhengig
og systemrettet kommisjon som kunne gå inn i hva som hadde gått galt ved alvorlige hendelser
innen helsesektoren. Flyhavarikommisjonen ble brukt som e
 ksempel. En tilsvarende kommisjon
var den gang også på plass for alvorlige ulykker innen samferdsel. Men etter ett år eller to
var det andre saker som kom høyere på agendaen. Desto mer gledelig er det å registrere
at kommisjonen vi e
 tterlyste, nå er på plass.

S

tatens undersøkelseskommisjon
for helse- og omsorgstjenesten
(Ukom) ble opprettet i 2018 etter et
vedtak i Stortinget året før. Formålet er
å bedre pasient- og brukersikkerheten i
helsevesenet gjennom undersøkelser av
alvorlige hendelser og andre alvorlige
forhold. Kommisjonen skal bidra til
læring og å forebygge alvorlige hendelser
ved å utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer og årsakssammenhenger.
Tilnærmingen skal være bred. Den
skal kunne se på faktorer som rammebetingelser, arbeidsmiljø og sikkerhetskultur og gi anbefalinger til rele-
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vante aktører i helsesektoren, slik som
eiere og tilsynsmyndigheter.
Ukoms mandat handler om pasientsikkerhet og er derfor innen fagaksens
interessefelt. Kommisjonen har tilgang
på bekymringsmeldinger fra klinisk
ansatte og de lovpålagte varslene til
Helsetilsynet, følger med i media og er i
dialog med fag- og brukerorganisasjoner,
som for eksempel Legeforeningen, pasient- og brukerombudene, rusmisbruk
ernes interesseorganisasjon og klinisk
etiske komiteer. Ukom er ikke pålagt å
følge opp alle varsler, medlemmene
velger selv hvilke saker de vil gå inn i.

Oppstart var 1. mai 2019, og 15. mai
i år ble Ukoms to første rapporter
offentliggjort. Rapport nr. 1, «Dødsfall
på en akuttpsykiatrisk sengepost.
Risikoforhold ved skjermingstil
tak», handler om en ung psykotisk
kvinne som ble funnet død på pasient
rommet sitt. Ifølge obduksjonsrapporten var dødsårsaken antatt forgiftning
av flere legemidler. Rapporten har fått
en rekke medieoppslag, og saken vil
være kjent for mange av dere.
Rapport nr. 2, «Livstruende for
verret tilstand hos febersyke barn»,
handler om en 20 måneder gammel

Legeforeningens fagakse
gutt som døde av hjernehinnebetennelse. I løpet av det fire dager lange
sykdomsforløpet var han innom fem
ulike behandlingsledd. Kommisjonen
etterlyser større systematikk i diagnostikk og vurdering og bedre dokumentasjon i journalen av foreldres observasjoner og vurderinger. Den påpeker at
sykdommens alvorlighetsgrad og allmenntilstand hos små barn henger nøye
sammen, men at allmenntilstanden hos
små barn kan være vanskelig å vurdere.
Ukom oppfordrer blant annet fagmiljøene til å finne en enhetlig forståelse av
begrepet allmenntilstand.
Pasientsikkerhetsmeldingen «Sikre
vinduer og fallsikre rekkverk redder
liv» ble også publisert 15. mai. Bakgrunnen er at Ukom det første året
mottok 7 meldinger om pasienter
som hadde falt fra høyde i norske
helseinstitusjoner. Fem av disse
omkom, to ble alvorlig skadet. I tillegg
antas det å være betydelige mørketall.
«Det er ikke akseptabelt at pasienter
dør på grunn av usikrede vinduer og
for lave rekkverk i helsebygg», skriver
Ukom og råder sykehusdirektører og
kommunal ledelse til å gjennomgå sine
helsebygg og treffe nødvendige tiltak.
Ifølge hjemmesiden har Ukom for
tiden 4 pågående undersøkelser, herunder en om hvorfor barn og unge blir
avvist i barne- og ungdomspsykiatrien
og en om tragedien i Tromsø der en
ung flyktningemor og 3 barn ble hentet

«Vi håper Statens undersøkelseskommisjon
for helse- og omsorgstjenesten kan bli en viktig
medspiller fremover når vi opplever alvorlige
hendelser og systemsvikt»
livløse opp av sjøen. Ukoms oppgave
blir å søke svar på hvordan dette kunne
skje og hva vi som samfunn med våre
helse- og omsorgstjenester kan gjøre
for å forebygge lignende tragedier.
I et dialogmøte før sommeren oppfordret Legeforeningen Ukom til å ta
en proaktiv rolle i Covid-pandemien
der kommisjonen allerede hadde etablert et «følge-med»-prosjekt. Mange
problemstillinger er aktuelle, for eks
empel å undersøke om Norge er godt
nok rigget for rehabilitering av pasienter
som overlever intensivopphold og om
vi har en god nok organisering av omsorgen i sykehjem for pasienter som
ikke legges inn i sykehus. I et utvidet
pasient- og bruker perspektiv kunne
også hvilke kategorier helsepersonell
som i særlig grad smittes og dør i
pandemien og om organiseringen
kan forbedres basert på erfaringer fra
andre land være av interesse.
Vi erkjenner at Ukom har meget
begrenset kapasitet i forhold til alle
sakskompleksene det kunne vært

a ktuelt å gå inn i. Men det at en undersøkelseskommisjon er på plass og
samler erfaring i å håndtere problemstillinger for å forebygge alvorlige
hendelser i helsevesenet, er en god
start. Vi håper Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjen
esten kan bli en viktig medspiller
fremover når vi opplever alvorlige
hendelser og systemsvikt. •

Fra www.ukom.no
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Utredning etter tilfeldige
funn i skjoldbruskkjertel og binyrer
Bruk av bildediagnostikk er økende, og dermed øker også forekomsten av tilfeldige funn
i ulike organer. Oftest har ikke tilfeldige funn klinisk betydning, men det blir nødvendig med en
avklaring når funnet er erkjent. Hensikten med denne artikkelen er å gi en kortfattet oversikt
over videre fremgangsmåter ved tilfeldige funn i thyroidea og binyrer.

››

Av Monica Jernberg Engstrøm, St. Olavs hospital
Siri Kommedal Ekroll, Stavanger universitetssjukehus
Katrin Brauckhoff, Haukeland universitetssykehus
(Styremedlemmer i Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi)

Thyroidea

Forekomsten av knuter i thyroidea
er høy. Opp mot 50% av den voksne
befolkningen har en eller flere slike
lesjoner. Oftest dreier dette seg om
benigne lesjoner som ikke er av klinisk
betydning. Ved de fleste sykehusene
med endokrinkirurgisk avdeling er
det etablerte thyroideapoliklinikker.
Ultralyd og prøvetaking utføres enten
av erfarne endokrinkirurger eller av
radiologer i tett samarbeid med endokrinkirurger. Det er også et tett samarbeid med andre relevante spesialister.
De nasjonale retningslinjene er til
god hjelp i silingen til utredning (1).
Forekomst av knuter uten klinisk betydning øker med alderen. Hos barn
er det en lav terskel for videre undersøkelse fordi det da er sjelden med
knuter i skjoldbruskkjertelen. For unge
voksne (alder < 35 år) anbefales det at
tilfeldig påviste knuter > 10 mm utredes
videre. Det vurderes da om det skal
tas ultralydveiledet finnålsprøve.
Fra 35 år og oppover gjelder samme
anbefalingen hvis det påvises knuter
> 15 mm.
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Dette betyr at man i utgangspunktet
ikke går videre med knuter som er
mindre, men det finnes unntak. Indikasjon for videre utredning av mindre
knuter inkluderer tidligere strålebehandling mot hals, familie med kreft
i thyreoidea eller funn som kan gi
cancermistanke som forstørrete
lymfeknuter eller innvekst i nabo
organer. Det samme gjelder de til
fellene der utredningen ble gjort som
en del av kreftutredning eller kontroll
etter gjennomgått kreftbehandling.
Da er man ute etter evt. metastaser, og
bruker ikke begrepet tilfeldig funn.
Binyrer

Utredning av tilfeldig påviste lesjoner
i binyrer gjøres vanligvis av endokrinologer, etter anbefalingene i nasjonal
veileder i endokrinologi (2). Begrepet
binyreincidentalom brukes når man
finner en lesjon i binyre > 1 cm ved en
bildeundersøkelse som ble tatt uten
at det på forhånd var mistanke om
binyresykdom eller kreft. Ved CT-
undersøkelser er det en prevalens
av binyreincidentalomer på ca. 4 %,

økende med alderen. Ca. 85% av disse er
ikke-hormonproduserende adenomer.
Man finner malign sykdom i ca. 3%
av tilfellene. De øvrige er hormon
produserende.
Hensikten med videre utredning av
binyreincidentalomer er å diagnostisere
eller utelukke kreft, og å avklare om
det foreligger overproduksjon av hormoner. Videre skal behov for nødvendig oppfølging og/eller behandling
avklares. Det varierer om henvisningene
blir sendt til endokrinologisk eller
endokrinkirurgisk avdeling først,
men de fleste sykehus har et etablert
samarbeid om disse pasientene.
Den radiologiske metoden som er
best til vurdering av lesjoner i binyrer
er CT uten kontrast. Form, størrelse,
intern struktur/morfologi og avgrensning mot omgivelsene vurderes. Den
viktigste delen av vurderingen er tetthet målt i Houndsfield units (HU).
Hvis en lesjon har en tetthet ≤ 10 HU,
er risikoen for malignitet svært liten.
Lesjoner < 4cm trenger som regel ikke
kontroll. For større svulster med lav
tetthet vurderes kontroll med CT etter

Legeforeningens fagakse

Tumor i thyroidea
tilfeldig påvist ved CT
(foto Mie Skovholt)

Tumor i binyre tilfeldig påvist ved CT
(foto Kristin Helset)

Samme tumor i thyroidea ved UL (foto Mie Skovholt)

6-12 mnd. med tanke på vekst. Ved
tetthet > 10 HU anbefales CT med
kontrast eller FDG-PET/CT som videre
utredning. Beregnet kontrastutvasking
ved en CT med kontrast kan være til
hjelp i vurderingen da høy utvasking
tilsier at lesjonen er benign. Ved lav
utvasking bør man vurdere kirurgi,
evt. kontroll etter ca. 2 mnd. eller
FDG-PET/CT.
Ofte kan man ikke klassifisere tumor
som benign etter denne utredningen,
og da vurderes kirurgi. Biopsi kan ikke
skille mellom karsinom og adenom, så
ved mistanke om binyrebarkcancer er
det indikasjon for diagnostisk adrenalektomi. Ved mistanke om metastase
til binyre, kan man vurdere biopsi etter

at man har utelukket feokromocytom.
Adrenalektomi pga. metastaser gjøres
oftere nå enn tidligere. Endokrint
aktive tumores (feokromocytom, primær hyperaldosteronisme, autonom
kortisolsekresjon) gir også operasjons
indikasjon. Benigne adenomer uten
tegn til hormonoverproduksjon,
trenger ikke videre kontroller.
Utredningen av tilfeldige funn i
thyroidea og binyrer gjøres etter
retningslinjer og med utstrakt tverrfaglig samarbeid. Som oftest kan vi
avklare og avslutte uten behandling
eller videre kontroller, men i noen
tilfeller er det nødvendig med
diagnostiske operasjoner. •

Ekstirpert binyre med tumor (foto Kristin Helset)

Referanser
1.	https://www.helsedirektoratet.
no/retningslinjer/thyroideakreft-skjoldbruskkjertelkreft-handlingsprogram
2.	https://www.endokrinologi.no

OVERLEGEN 3-2020

57

Stelara «Janssen» 1

C

Immunsuppressiv, interleukinhemmer.

ATC-nr.: L04A C0
H1
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 45 mg: Hvert hetteglass inneh.: Ustekinumab 45 mg, sukrose,
L-histidin, L-histidinmonohydrokloridmonohydrat, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.
H
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 45 mg og 90 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.:
Ustekinumab 45 mg, resp. 90 mg, sukrose, L-histidin, L-histidinmonohydrokloridmonohydrat, polysorbat
80, vann til injeksjonsvæsker.
H
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 130 mg: Hvert hetteglass inneh.: Ustekinumab
130 mg, EDTA-dinatriumsaltdihydrat, sukrose, L-histidin, L-histidinmonohydrokloridmonohydrat,
L-metionin, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som ikke responderer på, har en
kontraindikasjon mot eller ikke tåler annen systemisk behandling, inkl. ciklosporin, metotreksat (MTX) eller PUVA
(psoralen og ultrafiolett A). Pediatrisk plakkpsoriasis: Indisert ved behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis
hos ungdom fra 12 års alder som ikke kontrolleres tilstrekkelig, eller som ikke tåler, annen systemisk behandling
eller fototerapi. Stelara, alene eller i kombinasjon med MTX, er for behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne
pasienter når responsen til tidligere behandling med ikke-biologisk sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel
(DMARD) ikke har vært tilstrekkelig. Behandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som
har hatt utilstrekkelig respons på, har mistet respons på eller ikke har tålt enten konvensjonell terapi eller en TNFα-antagonist eller har medisinske kontraindikasjoner mot slike behandlinger. Behandling av voksne med moderat
til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons på, har mistet respons på eller ikke har tålt enten
konvensjonell terapi eller et biologisk legemiddel, eller har medisinske kontraindikasjoner mot slike behandlinger.
Dosering: For å bedre sporbarheten av biologiske legemidler skal handelsnavn og lotnummer
registreres tydelig. Skal brukes under veiledning og oppfølging av lege med erfaring i diagnostisering og behandling
av tilstander hvor ustekinumab er indisert. Konsentrat til infusjonsvæske skal kun brukes til den i.v. induksjonsdosen,
og under veiledning og oppfølging av lege med erfaring med diagnostisering og behandling av Crohns sykdom eller
ulcerøs kolitt.
Crohns sykdom og ulcerøs kolitt: 1. dose gis i.v. Infusjonsoppløsningen skal tilberedes med antall hetteglass som
spesifisert i tabellen. Innledende i.v. dosering:

Kroppsvekt ved doseringstidspunkt
≤55 kg
>55-≤85 kg
>85 kg
1 Ca. 6 mg/kg

Anbefalt dose
260 mg
390 mg
520 mg

1

Antall hetteglass à 130 mg
2
3
4

1. s.c. dose à 90 mg bør gis i uke 8 etter den i.v. dosen. Etter dette anbefales dosering hver 12. uke. Ved utilstrekkelig
respons 8 uker etter 1. s.c. dose, kan ny s.c. dose gis. Ved tap av respons ved dosering hver 12. uke, kan det være
gunstig å øke doseringsfrekvensen til hver 8. uke. Pasienter kan deretter doseres hver 8. uke eller 12. uke basert
på klinisk vurdering. Seponering bør vurderes ved manglende tegn på terapeutisk effekt 16 uker etter den i.v.
induksjonsdosen eller 16 uker etter bytte til vedlikeholdsdosering hver 8. uke. Behandling med immunmodulerende
midler og/eller kortikosteroider kan fortsettes under behandlingen. Ved respons på behandling kan kortikosteroider
reduseres eller seponeres i samsvar med standard behandling. Dersom behandling avbrytes ved Crohns sykdom er det
sikkert og effektivt å gjenoppta behandling med s.c. dosering hver 8. uke. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/
nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Ingen doseringsanbefalinger kan gis. Barn og ungdom: Plakkpsoriasis: Sikkerhet og
effekt hos barn og ungdom <12 år er ikke fastslått. Psoriasisartritt, Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt: Sikkerhet og
effekt hos barn og ungdom <18 år er ikke fastslått. Eldre ≥65 år: Dosejustering er ikke nødvendig. Ingen forskjell i
effekt/sikkerhet sammenlignet med yngre pasienter i kliniske studier ved godkjente indikasjoner, men antall pasienter
≥65 år er imidlertid ikke tilstrekkelig til å fastslå om de reagerer annerledes. Forsiktighet skal utvises pga. høyere
forekomst av infeksjoner hos eldre. Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Kun til engangsbruk. Konsentrat
til infusjonsvæske: Bør ikke ristes. Bør undersøkes visuelt før bruk. Oppløsningen skal være klar, fargeløs til lys
gul. Bør ikke brukes hvis den er misfarget eller uklar, eller inneholder fremmede partikler. Skal ikke blandes med
andre legemidler pga. manglende uforlikelighetsstudier. Skal ikke gis i i.v. slange samtidig med andre legemidler.
Skal kun fortynnes med 0,9% natriumkloridoppløsning. Skal fortynnes og tilberedes av helsepersonell ved aseptisk
teknikk, se pakningsvedlegg. Administrering: Injeksjonsvæske: Injiseres s.c. Unngå hudområder med psoriasis som
injeksjonssted, hvis mulig. Etter tilstrekkelig opplæring i injeksjonsteknikk og i samråd med lege, kan pasienten
eller deres omsorgspersoner injisere preparatet. Legen skal sikre egnet oppfølging. For utfyllende instruksjoner for
administrering, se pakningsvedlegg. Konsentrat til infusjonsvæske: Kun til i.v. bruk. Skal administreres over minst 1
time. Infusjonen skal gjennomføres innen 8 timer etter fortynning i infusjonsposen.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv og klinisk viktig infeksjon
(f.eks. aktiv tuberkulose, se Forsiktighetsregler).
Forsiktighetsregler: Ustekinumab kan øke risikoen for infeksjoner og reaktivere latente infeksjoner. Alvorlige
bakterielle-, sopp- og virusinfeksjoner er observert. Det bør utvises forsiktighet ved kronisk infeksjon eller stadig
tilbakevendende infeksjoner. Før igangsetting av behandling bør ev. tuberkulose avklares. Ustekinumab må ikke gis ved
aktiv tuberkulose. Behandling av latent tuberkulose bør igangsettes før administrering. Anti-tuberkulosebehandling
bør også vurderes ved tidligere latent eller aktiv tuberkulose der det ikke kan bekreftes tilfredsstillende
behandlingsutfall. Pasienten bør følges nøye mht. symptomer eller kroppslige funn på aktiv tuberkulose under og
etter behandling. Pasienten bør rådes til å søke medisinsk hjelp dersom symptomer eller kroppslige funn indikerer
tilstedeværelse av infeksjon. Ved alvorlig infeksjon bør pasienten følges opp nøye og ustekinumab bør ikke tas før
infeksjonen er kurert. Immunsuppressiver kan potensielt øke risikoen for malignitet. Utvikling av kutan og nonkutan
malignitet er sett i studier med ustekinumab. Maligne funn omfatter bryst, kolon, hode og nakke, nyre, prostata og
thyreoideakreft. Frekvensen er sammenlignbar m dom, eller ved fortsatt behandling etter utvikling av malignitet.
Alle pasienter (spesielt >60 år) med langvarig immunsuppressiv eller PUVA-behandling, bør overvåkes for ikkemelanom hudkreft. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner er rapportert, i enkelte tilfeller flere dager etter behandling.
Anafylaksi og angioødem har forekommet. Ved anafylaktisk eller annen alvorlig overfølsomhetsreaksjon må adekvat
behandling igangsettes, og administrering av ustekinumab seponeres umiddelbart. Allergisk alveolitt, eosinofil
pneumoni og ikke-infeksiøs organiserende pneumoni er sett etter 1-3 doser. Symptomer inkl. hoste, dyspné og
interstitielle infiltrater. Alvorlige utfall har omfattet respirasjonssvikt og langvarig sykehusopphold. Bedring er sett
etter seponering, og i noen tilfeller etter bruk av kortikosteroider. Hvis infeksjon er utelukket og diagnosen bekreftet,
skal ustekinumab seponeres og nødvendig behandling iverksettes. Kanylehetten som dekker nålen på den ferdigfylte
sprøyten er laget av tørr naturgummi (et derivat av lateks), som kan gi allergiske reaksjoner hos individer sensitive
for lateks. Vaksiner med levende virus eller bakterier (som Bacillus Calmette-Guerin, BCG) bør ikke gis samtidig
med ustekinumab. Før vaksinering med levende virus eller bakterier bør behandling med ustekinumab seponeres i
minst 15 uker og ikke gjenopptas før tidligst 2 uker etter vaksinering. Lege bør konsultere Felleskatalogtekst for
aktuell vaksine for ytterligere informasjon og veiledning om samtidig bruk av immunsuppressiver etter vaksinering.
Inaktiverte eller ikke-levende vaksiner kan gis samtidig med ustekinumab. Langtidsbehandling undertrykker
ikke humoral immunrespons på pneumokokkpolysakkarid- eller tetanusvaksiner. I psoriasisstudier er sikkerhet
og effekt ikke undersøkt ved kombinasjon med immunsuppressiver, inkl. biologiske legemidler eller fototerapi. I
psoriasisartrittstudier så ikke samtidig bruk av MTX ut til å påvirke sikkerhet/effekt av ustekinumab. I studier av
Crohns sykdom og ulcerøs kolitt så ikke samtidig bruk av immunsuppressiver eller kortikosteroider ut til å påvirke
sikkerhet/effekt av ustekinumab. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk og andre immunsuppressiver bør
vurderes. Forsiktighet bør utvises ved overgang fra andre biologiske immunsuppressiver. Preparatet er ikke vurdert
hos pasienter som har gjennomgått spesifikk immunterapi. Påvirkning på hyposensibilisering er ukjent. Eksfoliativ
dermatitt er rapportert. Pasienter med plakkpsoriasis kan utvikle erytroderm psoriasis, med symptomer som ikke kan

skilles klinisk fra eksfoliativ dermatitt, som del av det naturlige sykdomsforløpet. Legen bør være oppmerksom på
symptomer på erytroderm psoriasis eller eksfoliativ dermatitt. Dersom slike symptomer oppstår, bør egnet behandling
innledes. Preparatet bør seponeres ved mistanke om en legemiddelreaksjon. Natriuminnhold: Stelara kons. til inf. 130
mg inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Konsentratet fortynnes imidlertid
med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusjonsvæske, og dette bør tas i betraktning ved natriumfattig diett.
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.
Levende vaksiner bør ikke gis samtidig med ustekinumab, se Forsiktighetsregler. Interaksjonsstudier er ikke
utført hos mennesker. Farmakokinetiske studier har undersøkt hvordan ustekinumabs farmakokinetikk påvirkes av
legemidler som brukes hyppig av psoriasispasienter (inkl. paracetamol, ibuprofen, acetylsalisylsyre, metformin,
atorvastatin, levotyroksin). Ustekinumabs farmakokinetikk ble ikke påvirket av samtidig bruk med MTX, NSAID,
6-merkaptopurin, azatioprin og orale kortikosteroider hos pasienter med psoriasisartritt, Crohns sykdom eller ulcerøs
kolitt, eller tidligere eksponering for anti-TNF-α-midler hos pasienter med psoriasisartritt eller Crohns sykdom,
eller tidligere eksponering for biologiske legemidler (dvs. anti-TNF-α-midler og/eller vedolizumab) hos pasienter
med ulcerøs kolitt. Ingen indikasjoner på interaksjon med disse legemidlene. In vitro-data indikerer ikke behov for
dosejustering ved samtidig bruk av CYP450-substrater.
Graviditet, amming og fertilitet: Kvinner i fertil alder skal bruke sikre prevensjonsmetoder under behandlingen
og i minst 15 uker etter avsluttet behandling. Graviditet: Ikke tilstrekkelige data fra gravide. Som en
sikkerhetsforanstaltning anbefales det å unngå bruk under graviditet. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent.
Dyrestudier har vist utskillelse i lave nivåer i morsmelk. Ukjent om ustekinumab absorberes systemisk etter inntak.
Grunnet bivirkningspotensialet hos småbarn, må det vurderes hva som er mest hensiktsmessig, å avslutte ammingen
eller behandlingen, tatt i betraktning fordelene ved amming/behandling. Fertilitet: Ikke undersøkt.
Bivirkninger:

Frekvens

Bivirkning

Vanlige
Gastrointestinale

Diaré, kvalme, oppkast

Generelle

Erytem på injeksjonsstedet, smerte på injeksjonsstedet,
tretthet (fatigue)

Hud

Pruritus

Infeksiøse

Nasofaryngitt, sinusitt, øvre luftveisinfeksjon

Luftveier

Orofaryngealsmerte

Muskelskjelettsystemet

Artralgi, myalgi, ryggsmerter

Nevrologiske

Hodepine, svimmelhet

Mindre vanlige
Generelle
Hud
Immunsystemet
Infeksiøse
Luftveier
Nevrologiske
Psykiske
Sjeldne
Hud
Immunsystemet
Luftveier
Svært sjeldne
Luftveier
Ukjent frekvens
Infeksiøse

Asteni, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. blødning,
hematom, indurasjon, hevelse og pruritus)
Akne, hudeksfoliasjon, pustuløs psoriasis
Overfølsomhetsreaksjoner (inkl. utslett, urticaria)
Cellulitt, dentale infeksjoner, herpes zoster, nedre
luftveisinfeksjon, virusinfeksjon i øvre luftveier,
vulvovaginal mykotisk infeksjon
Tett nese
Facialisparese
Depresjon
Eksfoliativ dermatitt
Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner
(inkl. anafylaktisk reaksjon, angioødem)
Allergisk alveolitt, eosinofil pneumoni
Organiserende pneumoni1
Analabscess, cellulitt, divertikulitt, gastroenteritt,
pneumoni, virusinfeksjon

1 Se Forsiktighetsregler.

Overdosering/Forgiftning: Enkeltdoser opptil 6 mg/kg er gitt i.v. i kliniske studier uten dosebegrensende
toksisitet. Ved overdosering bør pasienten følges mht. symptomer eller kliniske bivirkningsfunn og relevant
symptomatisk behandling igangsettes umiddelbart. Se Giftinformasjonens anbefalinger L04A C05 på
www.felleskatalogen.no.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke
fryses. Bør ikke ristes. Konsentrat til infusjonsvæske etter fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 8
timer ved 15-25°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart, hvis ikke fortynningsmetoden utelukker
risiko for mikrobiell kontaminering. Dersom det ikke brukes umiddelbart er bruker ansvarlig for oppbevaringstid og
-betingelser før bruk.
Pakninger og priser: Injeksjonsvæske, oppløsning: 45 mg: 0,5 ml1 (hettegl.) 32098,30 kr.
Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte: 45 mg: 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte) 32098,30 kr. 90 mg: 1 ml1 (ferdigfylt sprøyte) 32098,30 kr. Konsentrat til infusjonsvæske: 130 mg: 26 ml1 (hettegl.) 30435,10 kr.
Refusjon:
1H-resept: L04A C05_1 Ustekinumab
Refusjonsberettiget bruk:
Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for bruk av TNF-a hemmere og andre biologiske
betennelsesdempende legemidler og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe
Vilkår:

216 Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.
Sist endret: 09.10.2019
Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 09/2019

VENTETIDEN ER OVER!
STELARA® (USTEKINUMAB) KAN
FORSKRIVES TIL PASIENTER MED
MODERAT TIL ALVORLIG AKTIV
ULCERØS KOLITT OG CROHNS
FRA OG MED

1. FEBRUAR 2020 (1,2)
UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON (1)
Kontraindikasjoner: Aktiv og klinisk viktig infeksjon. Forsiktighetsregler: Det bør utvises forsiktighet ved kronisk infeksjon eller stadig tilbakevendende infeksjoner. Ustekinumab må ikke gis ved aktiv tuberkulose. Levende vaksiner bør ikke gis samtidig med STELARA®. Anafylaksi, øvre- og
nedre luftveisinfeksjoner, angioødem har forekommet. Eksfoliativ dermatitt, allergisk alveolitt og eosinofil pneumoni er rapportert. Kanylehetten som
dekker nålen på den ferdigfylte sprøyten er laget av et lateksderivat som kan gi allergiske reaksjoner hos individer sensitive for lateks. Pasienter med plakkpsoriasis kan utvikle erytroderm psoriasis, med symptomer som ikke kan skilles klinisk fra eksfoliativ dermatitt, som del av det naturlige sykdomsforløpet.
NY INDIKASJON – ULCERØS KOLITT: STELARA® er godkjent for behandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt
utilstrekkelig respons på, har mistet respons på eller ikke har tålt enten konvensjonell terapi eller et biologisk legemiddel, eller har medisinske
kontraindikasjoner mot slike behandlinger. (1)
INDIKASJON CROHNS: STELARA® er godkjent for behandling av voksne med moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har hatt utilstrekkelig
respons på, har mistet respons på eller ikke har tålt enten konvensjonell terapi eller en TNF-α-antagonist eller har medisinske kontraindikasjoner
mot slike behandlinger. (1)

Referanser:
1. Stelara® SPC sept. 2019, kapittel 4.1, 4.3, 4.4
2. LIS-2006a og 2006b TNF BIO, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, 01.02.2020. LIS-2006a og 2006b TNF BIO,
Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF, 01.02.2020
Do not copy or distribute. (2020) Janssen-Cilag AS. All rights reserved.
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